
Stanovisko představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. k dopisu 

akcionáře 

 

Představenstvo společnosti posoudilo podání označené „Protinávrh č. 1“ a konstatovalo, že 

bylo doručeno po uplynutí lhůty pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, 

kterou pro podávání protinávrhů obecně stanoví Čl. 11 odst. 5 stanov společnosti. Dále pak 

představenstvo konstatovalo, že bez ohledu na tuto skutečnost o tomto podání nelze hlasovat z 

toho důvodu, že navrhovaná změna jednacího řádu by způsobila rozpor jednacího řádu se 

stanovami (Čl. 12 odst. 1 stanov). 

Představenstvo společnosti posoudilo podání označené „Protinávrh č. 2“ a konstatovalo, že 

bylo doručeno po uplynutí lhůty pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, 

kterou pro podávání protinávrhů obecně stanoví Čl. 11 odst. 5 stanov společnosti. Podání 

označené jako „Protinávrh č. 2“ navíc není protinávrhem, nýbrž výzvou, aby akcionáři 

určitým způsobem hlasovali o návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu.  

Podání označená jako „Návrh usnesení č. 1“ a „Návrh usnesení č. 2“ nejsou protinávrhy, 

nýbrž spíše návrhy na zařazení nových bodů na pořad valné hromady, k čemuž je však 

oprávněn pouze kvalifikovaný akcionář, a to pouze při splnění určených procedurálních 

požadavků. V této souvislosti pak ještě platí, že podání označené jako „Návrh usnesení č. 1“ 

lze též posoudit jako určitou formu návrhu na rozdělení zisku, nicméně v takovém případě se 

návrh týká období, za něž nelze zisk rozdělit, neboť nedošlo k uzavření účetního období roku 

2015 a vyhotovení účetní závěrky. V případě „Návrhu usnesení č. 2“ pak je třeba uvést, že 

takovéto právo akcionářů nelze rozhodnutím valné hromady zřídit a ani nelze tomu 

odpovídající povinnost společnosti na valné hromadě uložit. 

V zájmu transparentnosti se představenstvo společnosti v daném případě rozhodlo, že bude 

ohledně dopisu postupovat následujícím způsobem:  

a) uveřejní jej na internetových stránkách společnosti; 

b) zajistí, aby v rozsahu, ve kterém lze komentáře uvedené v dopise formulovat jako 

žádost o vysvětlení, bylo na valné hromadě vysvětlení poskytnuto. 


