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Představenstvo O2 Czech Republic rozhodlo o realizaci převodu své 
divize Professional Services do dceřiné společnosti O2 IT Services a 
schválilo návrh rozsahu ceny pro odkup vlastních akcií  
  

27. října 2015 

 
Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. rozhodlo dne 27. října 2015 o realizaci 

převodu divize Professional Services do své 100% dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o., 

a to formou vkladu části závodu. Vklad části závodu je dále podmíněn souhlasem valné 

hromady společnosti. Divize Professional Services se samostatně zabývá zejména 

navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních 

technologií (IT, ICT). Předmětem činnosti této divize je rovněž plnění významných veřejných 

zakázek v oblasti IT a ICT. Pokud vklad části závodu schválí valná hromada společnosti, 

budou veškeré činnosti divize Professional Services (včetně plnění uvedených veřejných 

zakázek) od začátku ledna 2016 nadále vykonávány dceřinou společností O2 IT Services 

s.r.o. 

Dne 19. října 2015 oznámila společnost O2 Czech Republic a.s. záměr představenstva 

pokračovat od ledna 2016 v nabývání vlastních akcií po dobu maximálně 5 let, a to až do 

objemu 8 mld. Kč nebo až do výše 10 % z celkového počtu kmenových akcií. Dne 27. října 

2015 schválilo představenstvo společnosti návrh, dle kterého by mohla společnost nabývat 

vlastní akcie za maximální cenu 297 Kč. Dle požadavků zákona byla stanovena i minimální 

cena a to na úrovni nominální hodnoty akcií, tedy 10 Kč. Realizace odkupu vlastních akcií 

společnosti je dále podmíněn souhlasem valné hromady.             

V této souvislosti představenstvo rozhodlo o svolání valné hromady na 8. prosince 2015. Na 

této valné hromadě se bude hlasovat zejména o výše uvedených záležitostech.  
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O společnosti O2 Czech Republic 

 

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby 

prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů 

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

LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším 

požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových 

centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako jediná v ČR a střední Evropě získala 

certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového 

televizního vysílání v Česku. 


