
NÁVRH AKCIONÁŘE K BODU 6 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 28. dubna 2015 od 10:00 hodin na adresu Forum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8 

 

Představenstvo společnosti obdrželo dne 15. 4. 2015 dopis od akcionáře Ing. Stanislava Zelenky, nar. 
9. 7. 1942, bytem Na Usedlosti 15, Braník 550, Praha 4, PSČ 147 00, označený „Valná hromada“, 
v rámci něhož akcionář uplatňuje návrh na doplnění bodu 6 pořadu valné hromady, tj. k rozhodnutí 
o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let.  

Návrh akcionáře: 

Rozdělení celého nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve stávající celkové 
výši 744 128 368,70 Kč 

Dne 21. 4. 2015 představenstvo společnosti projednalo návrh akcionáře a přijalo k němu své 
stanovisko. 

Stanovisko představenstva: 

Společnost obdržela dne 15. 4. 2015 dopis od akcionáře označený „Valná hromada“ (dále jen 
„dopis“). Představenstvo společnosti jej posoudilo následujícím způsobem: 

1. Jedná se o návrh akcionáře k bodu 6 pořadu valné hromady, který je odlišný od návrhu 
představenstva na rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let. 

2. Představenstvo společnosti ve svém návrhu usnesení k bodu 6 valné hromady 
vycházelo nejen z výše disponibilních zdrojů pro rozdělení včetně nekonsolidovaného 
nerozděleného zisku minulých let, ale rovněž ze své analýzy očekávaných budoucích 
výsledků společnosti včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. Na 
základě této analýzy je představenstvo společnosti přesvědčeno, že rozdělení celého 
zisku za rok 2014 a části nerozdělených zisků minulých let představuje adekvátní 
návratnost pro akcionáře. Zároveň přijetí tohoto návrhu nebude mít negativní vliv na 
budoucí hospodaření společnosti.  

3. Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k návrhu 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 dopisu 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. 


