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Protinávrhy k pořadu VH O2 konané dne 28.4.2015 
 
Protinávrh  č.1 
 
PROTINÁVRH k bodu 2 pořadu valné hromady  
/ týkající se schválení jednacího řádu VH…../ 
 
Žádám, aby před hlasováním o bodu 2 pořadu VH byl přednesen tento protinávrh a bylo o něm dáno 
hlasovat: 
 
K bodu 2 pořadu VH podávám tento  
 
návrh usnesení : 
Bod 4 jednacího řádu 
 
Valná hromada schvaluje změnu jednacího řádu valné hromady takto:  
Věta první bodu 4 jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem společnosti se nahrazuje 
větou tohoto znění : 
 
Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích a protinávrzích podaných akcionáři v tom pořadí, jak 
byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům pořadu VH a v případě, že tyto návrhy nejsou 
schváleny, hlasuje se teprve poté o návrhu svolavatele VH.  
 
 
Protinávrh č.2 
 
PROTINÁVRH k bodu 7 pořadu valné hromady 
/ týkající se schválení návrhu rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti / 
 
návrh usnesení: 
 
Valná hromada schvaluje rozhodnutí akcionářů společnosti O2 Czech Republik a.s. se sídlem Praha 4, 
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60 193336 tuto společnost nedělit a schvaluje naopak jejich 
nesouhlas s Projektem rozdělení společnosti odštěpením. 
 
Další návrhy: 
 
Návrh usnesení č.1       pro případ, rozdělení společnosti bude schváleno 
 
Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti O2  za 1. a 2. kvartál 2015 
ve formě dividendy k datu rozdělení společnosti. 
 
Návrh usnesení č. 2 
 
Valná hromada schvaluje, aby oprávnění akcionáři, kteří nesouhlasí s rozdělením společnosti, měli 
právo na odkup svých akcií před rozdělením společnosti k datu jejího dělení a to za cenu, za kterou 
kupoval nový vlastník podíl v O2 od španělského majitele. 
 



Žádám, aby byly tyto moje návrhy a protinávrhy včetně odůvodnění uvedeny v zápise z VH 
 
ODŮVODNĚNÍ: 
 
Valná většina minoritních akcionářů kvituje s nevolí, co hodlá s jejich firmou, zavedenou dlouhá léta 
jako hlavní titul na pražské burze, prosperující a s průhlednou činností přeměnit naopak do firem 
dvou, z nichž o té nové nikdo nic neví, jeví se jako neprůhledná a nebyl uveden záměr ani fikce do 
budoucna, dokonce má být neobchodovatelná. 
Není možné vtáhnout akcionáře proti jejich vůli sebou do firmy, kde navíc jejich peníze- finanční 
vklad bude nelikvidní, z důvodu neobchodovatelnosti,  je tudíž  nejisté, jak bude možno ze 
společnosti vystoupit, či zda to bude zcela závislé na vůli a nevůli hlavního akcionáře PPF potažmo 
pana Kellnera.  
Nicméně je z jeho strany zcela neoddiskutovatelná snaha nás, minoritní akcionáře vytěsnit- zkrátka se nás 
zbavit, protože bylo učiněno již několik pokusů, ale nikoli za cenu, kterou před nedávnem zaplatil za O2 
Španělům on ( tzn. 304,60 korun), nýbrž za cenu nižší. Již koncem roku se mu podařilo během 2 měsíců 
srazit cenu směrem dolů o celou 1/3 ( z tržní ceny 300 Kč, která se držela  na burze dlouho, bylo náhle 200 
Kč ) 
Cena akcie je dána nejenom jejím základním, či celkovým jměním, nýbrž i tím, jaký je o akcii zájem, 
jakou má pověst. 
A právě pověst O2 pan Kellner a jeho firma pokazila tím, jak s ní manipuluje. Nejprve prohlásil, že si od 
ní chce vzít půjčku 27 miliard, poté od ní zase ustoupil. Účel byl ale splněn. Právě po této zprávě 
proběhnuvší v médiích cena raketově slezla na oněch 200 korun téměř ze dne na den.  
Nyní chce zase firmu štěpit s neznámým cílem a navíc peníze majoritních akcionářů v ní zabetonovat, 
protože budou nelikvidní. Nebudou obchodovatelné.  
Jakub Hampl- manažer O2 CR pro vztahy s investory prohlásil v rozhovoru Patria, že nezaručuje, že bude 
nově vzniklá firma CETIN vyplácet dividendy ! 
Mohl by nám nový vlastník tedy sdělit, jakou výhodu bude mít pro akcionáře podílnictví v této firmě ? 
Finance budou nedobytné a dividendy žádné. Majitel je tam zatáhne násilím a co dál ? 
 
Těmito tanečky, těmito manipulacemi, akcii, která byla  stabilní „ BLUE CHIP“, výnosná a vynášející, dlouhá 
léta vyplácející dividendu, zcela zlikviduje. 
Jsme znepokojeni jednáním hlavního akcionáře (PPF potažmo p. Kelnera) a nezdá se nám, že by byl tento 
postup v souladu s právem. 
Vždyť  on také uvádí jako jednu z hlavních výhod této transakce-   
zmírnění omezení z veřejnorávní regulace ! 
A to je ono, že ? V nové společnosti již nebudeme mít my, minoritní akcionáři, ochranu, kterou nám skýtá 
zákon !!! 
Proto nám toto vše připadá jako obcházení zákona !!! 
Pan Hlavní akcionář se nás chce evidentně zbavit- tak ať nás řádně vyplatí před tím,než společnost rozdělí 
a potom ať si ji štěpí, slučuje, rozděluje, fúzuje- jak je libo, ale bez nás !!! 
Je přece nesmysl táhnout někoho proti jeho vůli do nové společnosti CETIN s tím, že  když se mu to 
nebude líbit, následně ho vyplatí .  
Proč ho nevyplatí rovnou ?!!   
 
Nač to dělat jednoduše, když to jde složitě, že ? 
 
Proto předkládám svůj protinávrh a žádám, aby o něm bylo dáno hlasovat přednostně, dříve, než  
hlasování dle návrhu programu VH. 
 
Nelíbí se nám manipulace, která je s námi prováděna, kdy navrhovatel nám chce z původní kvalitní 
společnosti odstranit 9/10 majetku- jak on říká- SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ. 
Z  27 miliard ( 27 461 384 874,- Kč ) ponechá 3 miliardy ( 3 102 200 670,- Kč ) 



Ale kam se poděje ten zbytek ? 
Tato částka prý bude „zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů !!! Prosím Vás,co to jsou ty fondy ? 
Ze jmenovité hodnoty akcie 87,- Kč „sníží“  (odebere- ukradne ?) 77 Kč a zbyde akcie s hodnotou 10 Kč ! 
Proč nenazývat věci pravými jmény a neříci názor ? 
Já to vnímám jako KRÁDEŽ ZA BÍLÉHO DNE !!! 
Obzvláště za podmínky, kdy prohlásil, že – cituji :    / bod 5.8 odst. a)  na str. 9  PROJEKTU ROZDĚLENÍ / 
 
V souvislosti se snížením zákl. kapitálu Rozdělované společnosti  (míněno O2) 
nebude jejím akcionářům vyplacena žádná částka !!! 
 
Nezlobte se, ale byli jsme ve společností, kde když snižovali základní jmění, tak vždy akcionářům vyplatili 
poměrnou část ! Vždyť sakra oni jsou podílníci, nebo ne ? Jsou to tedy jejich peníze, nebo ne ? 
A toto je co ? Mám dojem, že je to ta KRÁDEŽ ZA BÍLÉHO DNE !!!  
 
Mám takový dojem, že nový vlastník PPF, místo aby si bral od naší firmy půjčku, tak si ty peníze rovnou ukradne. 
Když si chtěl vzít půjčku, balík peněz, který jsme neměli a museli bychom  si ho kvůli němu pučit- tedy  
30 miliard korun, tak jsme se my malí akcionáři děsili. A ted? Teď je to lepší. Teď si nemusíme nic pučovat, 
protože o ty peníze přijdem rovnou.. 
 
Promiňte, ale já jsem větší drzost neviděla. 
 
Proto žádám, jak výše uvedeno, dát hlasovat a to sice PŘEDNOSTNĚ o tomto mém protinávrhu. 
 
P.S.  dovolila jsem si okopírovat pár diskuzí z internetu článku Patria finance s názory na nového majitele O2: 
 
 

 
3.3.2015 11:00 
 
ZDRHEJTE A UTÍKEJTE S PENĚZI.AIR BANK TUNEL 
Mac 

Přidat názor 
  
2.3.2015 21:25 
Tak se vracíme do poloviny devadesátých let. Oškubat malé akcionáře se považuje za triumf 
podnikatelského umění. A co na to dohled nad kapitálovým trhem? Nic. Žádná manipulace s cenou, žádné 
vytěsňování akcionářů prostě je všechno vpořádku. Nejprve ohlásí, že si vypůjčí z firmy miliardy - pád ceny 
akcií. Ale to se nekoná my tu firmu rozsekáme na menší neveřejně obchodovatelné a znova propad ceny. 
Za měsíc se ukáže, že to nebyl dobrý nápad, ale jako info pro pád ceny akcií dobrýý. 
pruduska 

 Přidat názor 
  
3.3.2015 9:43 
Tuneláři z České národní banky to podporují.Pád ceny NWR z 500 kč na 0,5 haléřů je přece politika ČNB na 
úrokových sazbách.Takže okrádání českých lidí hajzly z Práglu pokračuje než naběhnou a rozbije jim zbytek 
republiky držky. 
Mac 

Přidat názor 
Největší tunelář Kelner úřaduje,  
2.3.2015 21:11 
když majetkově vstoupil do Telefonica O2, tak se cena akcie pohybovala někde okolo 270 Kč, teď bude 
poloviční. Kamkoliv vlezou čeští miliardáři, tam tráva 100 let neroste. Navíc Kelner se bude snažit 
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uchovat stávající kartel s T-Mobile a Vodafone v datových službách, což znamená, že budeme mít 
nejdražší datové služby v celé EU, což už je nyní skoro realita.  
Rob 

Přidat názor 
KELNER ZRUŠ TU PRAŽSKOU BURZU CELOU 
2.3.2015 17:10 
 
VOBER DROBASE NAJEDNOU A NEDĚLEJ ZE SEBE TUNELÁŘSKÉHO TRAPÁKA 
Mac 

Přidat názor 
  
2.3.2015 16:56 
Dodnes si všichni pamatujeme.Pan kelner by měl táhnout odkud přišel................. 
ECM Kelner tunel 

Přidat názor 
ČESKÁ PIVNÍ DEMOKRACIE ČT a všech médií 
 
2.3.2015 16:55 
Všechny média chválí pana Kellnera a chválí jeho impérium.Škoda je,že nenapíšou,že kde dnes pan Kelner 
vleze tam odtud prchají akcionáři jakoby jim u prdele hořela koudel.To však naše média a ČT nezajímá. 
Mac 
 
 
Také analytici doporučují akcie O2 prodat, dokud je čas a zde uvádím jejich důvody : 
 

         
1/ další osud O2 je příliš nejasný na to, aby možný výnos stál za podstupované riziko. 
 

2/ prodejem odpadá nutnost se dohadovat, co bude dál se společností, která po letech víceméně 

stabilních příjmů a slušných dividend prochází zásadním přerodem se značně nejistým výsledkem. 

3/ doporučujeme investorům prodat akcie do tohoto pátku 17. dubna. Investor sice ztratí nárok na 

výplatu dividendy, nepodstupuje však riziko spojené se stanovením výkupní ceny a také riziko, za 

kolik se budou obchodovat akcie 'staré' O2 po rozdělení společnosti," 

Toto jsou tedy názory analytiků. 
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