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Vážení akcionáři,  

v okamžiku, kdy byla aktuálně svolaná valná hromada plánována, nikdo bohužel nemohl 

předpokládat vývoj posledních několika dní. Při vědomí možných omezení byl pro jistotu k pozvánce 

přiložen průvodní dopis (viz strana 2). Tak výrazná a bezprecedentní omezení, která na území České 

republiky následně nastala, však nebylo možné předvídat, natož na ně adekvátně reagovat. 

Svolání valné hromady, včetně tisku a rozesílky pozvánek je časově a organizačně poměrně náročné. 

Pozvánky tak již byly expedovány z tiskárny v podobě, která vývoj posledních dní nemohla 

reflektovat. 

Zde naleznete aktualizované informace a reakce na některé základní otázky:  

1) Společnost obdržela dotazy, zda by nebylo možné nahradit valnou hromadu 

korespondenčním hlasováním. Korespondenční hlasování podle čl. 12 odst. 2 a 15 stanov 

bohužel není cestou, která by za dané situace cokoli řešila. Korespondenční hlasování je dle 

platných stanov pouze doplňkovým způsobem hlasování, které se primárně děje při fyzické 

přítomnosti akcionářů na valné hromadě. Jinými slovy, připuštění korespondenčního 

hlasování neznamená, že by se valná hromada mohla uskutečnit zcela distančním způsobem 

(bez účasti nikoho). Fyzická účast na valné hromadě je tedy právo akcionáře, kterému 

nemůže společnost bránit či zabránit. Navíc nebyl tento způsob hlasování na VH 16. 4. 2020 

navržen.  

 

2) Aktuální vývoj neumožňuje nyní rozhodnout o dalším postupu. Veřejná prohlášení se mění a 

zatím se v médiích diskutují omezení „do půlky dubna“. Nouzový stav je (zatím) vyhlášen 

pouze do 11. dubna 2020 (usnesení vlády č. 194). Platnost usnesení vlády č. 215 skončila 

dne 24. března 2020 a plošná celostátní omezení pohybu a omezení shromažďování (ať již 

podle zákona č. 84/1990 Sb. tak i dle jiných zákonů) i jiných práv a svobod jsou nyní 

regulována opatřeními ministra zdravotnictví, která jsou formulována odlišně než opatření 

předchozí. Více na www.vlada.cz a www.mzcr.cz.  

Situaci se společnost věnuje a ujišťuje akcionáře, že hledá opatření, která budou v souladu 

s právním řádem a nebudou v rozporu s platnými omezeními. 

3) Nebylo rozhodnuto o odvolání valné hromady. Pokud by omezení znemožnila konat valnou 

hromadu, informaci společnost neprodleně zveřejní. 

 

 

  

http://www.vlada.cz/
http://www.mzcr.cz/
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Text průvodního dopisu k pozvánce na valnou hromadu svolanou na 16. dubna 2020 

 

Vážení akcionáři, 

 

v příloze zasíláme pozvánku na valnou hromadu společnosti O2 Czech Republic a.s. 

Jsme si vědomi, že rozesílání pozvánky bohužel dopadlo do období sílící epidemie koronaviru COVID-

19, kdy je mimo jiné zvažováno i omezení konání hromadných akcí.  

Naše společnost situaci ohledně šíření nákazy pozorně sleduje a pravidelně vyhodnocuje. Aby na 

valné hromadě bylo postaráno o bezpečnost všech zúčastněných osob, bude společnost postupovat v 

rámci doporučení, pokynů či omezení Ministerstva zdravotnictví, případně dalších příslušných 

orgánů. Vývoj opatření spojených s prevencí proti nákaze a šíření epidemie v dalších týdnech či 

měsících však přirozeně nemůžeme v tuto chvíli předjímat.  

 

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 najdete na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz   

Konkrétní pokyny a opatření týkající se konání valné hromady pak naleznete na odkazu 

https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/  

 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

Představenstvo O2 Czech Republic a.s. 

http://www.mzcr.cz/
https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/

