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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY 

spole čnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
konané dne 19. kv ětna 2014 

Hlasování k bodu 2) po řadu jednání  

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba p ředsedy valné hromady, zapisovatele, 
ověřovatel ů zápisu a osob pov ěřených s čítáním hlas ů  

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 507 413 126 Kč, což 
představuje 83,39 % základního kapitálu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., sníženého 
o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefónica Czech Republic, a.s. v celkové výši 
472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášeníschopná. 

USNESENÍ Č. 2.1 

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve zn ění předloženém 
představenstvem spole čnosti.  

Bylo odevzdáno 258 693 882 platných hlasů spojených s 258 693 873 akciemi, které představují 
83,39 % hlasovacích práv emitenta. 

Pro návrh bylo odevzdáno 258 684 730 hlasů, což představuje 99,991818 % z přítomného počtu 
hlasů. Proti 2 288 hlasů, což představuje 0,000884 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 6 864 
hlasů, což představuje 0,002653 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 11 885 hlasů, což 
představuje 0,004594 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 131 hlasů, což představuje 0,000051 
% z přítomného počtu hlasů. 

USNESENÍ Č. 2.2 

Valná hromada volí p ředsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D ., 
zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ov ěřovateli zápisu pana JUDr. Jakuba Chytila a paní 
Mgr. Evu Sto čkovou a osobami pov ěřenými s čítáním hlas ů (skrutátory) pana Milana Váchu 
a Ing. Martina Hlavá čka 

Bylo odevzdáno 258 691 931 platných hlasů spojených s 258 691 922 akciemi, které představují 
83,39 % hlasovacích práv emitenta. 

Pro návrh bylo odevzdáno 258 684 275 hlasů, což představuje 99,991642 % z přítomného počtu 
hlasů. Proti 2 059 hlasů, což představuje 0,000796 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 
5 597 hlasů, což představuje 0,002163 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 11 885 hlasů, 
což představuje 0,004594 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 2 082 hlasů, což představuje 
0,000805 % z přítomného počtu hlasů. 
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Hlasování k bodu 3) po řadu jednání 

Rozhodnutí o zm ěně stanov spole čnosti 

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 507 490 730 Kč, což 
představuje 83,39 % základního kapitálu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., sníženého 
o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefónica Czech Republic, a.s. v celkové výši 
472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášeníschopná. 

USNESENÍ Č. 3.1 

Valná hromada rozhoduje o zm ěně stanov spole čnosti následujícím zp ůsobem:  
 
1. Článek ozna čený jako „Základní ustanovení“ nov ě zní:  
 
„Akciová spole čnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen „spole čnost“) byla založena 
jednorázov ě Fondem národního majetku České republiky.“  
 

2. V Čl. 1 odst. 1 se text „Telefónica Czech Republic, a. s.“ nahrazuje textem „O2 Czech 
Republic a.s.“.  

 
3. Čl. 5 odst. 3 nov ě zní:  
 
„Akcioná ř má právo na podíl ze zisku spole čnosti (dividendu), který valná hromada podle 
výsledku hospoda ření schválila k rozd ělení mezi akcioná ře; tím není dot čena možnost, aby 
podíl na zisku obdržely rovn ěž jiné osoby uvedené v Čl. 35 odst. 2. Podíl akcioná ře na zisku 
se ur čuje pom ěrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodno tě akcií všech 
akcioná řů.“  
 
4. Čl. 8 odst. 1 písm. m) nov ě zní:  
 
„schvalování smluv o p řevodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeh o části, která 
by znamenala podstatnou zm ěnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zm ěnu v 
předmětu podnikání nebo činnosti spole čnosti,“  
 
5. Úvodní odstavec Čl. 14 odst. 4 nov ě zní:  
 
„P ředstavenstvo nebo kterýkoli jeho člen může činit právní jednání nebo jiné úkony, jimiž 
nebo na jejichž základ ě má dojít k následujícím skute čnostem, pouze se souhlasem dozor čí 
rady:“  
 
6. Čl. 14 odst. 4 písm. d) nov ě zní:  
 
„nabytí nebo zcizení majetkové ú časti nebo jiné nakládání s majetkovou ú častí (včetně 
zřízení zajišt ění)“  
 
7. V Čl. 14 odst. 4 se za písm. d) vkládá nové písm. e), které zní:  
 
„výkon hlasovacího nebo jiného práva spole čníka, člena apod. podílet se na řízení v 
zájmové právnické osob ě, pokud by se výkon takového práva týkal záležitost í významných 
z hlediska výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti takové zájmové právnické osoby nebo 
by mohl mít ve svém d ůsledku významný (a ť již pozitivní nebo negativní) dopad na 
hospoda ření takové zájmové právnické osoby, její majetek ne bo její pov ěst, p řičemž 
zájmovou právnickou osobou se rozumí právnická osob a, kterou spole čnost ovládá či v 
daném p řípadě ovliv ňuje nebo v níž má spole čnost p římo nebo nep římo majetkovou ú čast,“  
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Dosavadní písm. e) až p) se ozna čují jako písm. f) až q).  
 
8. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. e), které se nov ě označuje jako písm. f), nov ě zní:  
 
„realizace investice spole čnosti nebo jiných výdaj ů, bude-li hodnota takové investice nebo 
výše takových výdaj ů přesahovat (po ode čtení p říslušných daní) částku 100 milion ů korun 
českých, p řičemž (i) hodnota takové investice či výše takových výdaj ů se posuzuje v 
souhrnu všech v ěcně či účelově souvisejících pln ění, případně v souhrnu všech obdobných 
plnění, mezi spole čností a stejnou protistranou nebo protistranou ze s tejné skupiny 
personáln ě či majetkov ě propojených osob za celé období trvání takového vz tahu, s nímž 
plnění souvisí, a (ii) pokud realizace investice nebo j iných výdaj ů již byly schváleny jako 
celek, nevyžaduje se souhlas k realizaci jednotlivý ch krok ů v jejich rámci,“  
 
9. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. h), které se nov ě označuje jako písm. i), nov ě zní:  
 
„uzav ření či změna nebo ukon čení smlouvy o prodeji či pronájmu nebo pachtu majetku 
spole čnosti nebo z řízení zajišt ění ve vztahu k takovému majetku v p řípadech, kdy u 
takového majetku bude po řizovací cena nebo aktuální hodnota vyplývající z ú četnictví 
spole čnosti p řesahovat částku 100 milion ů korun českých (p řičemž taková cena nebo 
hodnota se budou posuzovat souhrnn ě obdobným zp ůsobem jako v písm. f)),“  
 
10. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. k), které se nov ě označuje jako písm. l), nov ě zní:  
 
„uzav ření, změna nebo ukon čení smlouvy o p řijetí či poskytnutí financování či vydání, 
podpis či nabytí cenného papíru nebo jakéhokoli finan čního instrumentu, jehož podstatou 
je poskytnutí financování v celkovém objemu vyšším než 100 milion ů korun českých 
(přičemž takový objem se bude posuzovat souhrnn ě obdobným zp ůsobem jako v písm. f)) 
spole čnosti nebo t řetí osob ě ze strany spole čnosti,“  
 
11. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. l), které se nov ě označuje jako písm. m), nov ě zní:  
 
„uzav ření, změna nebo ukon čení smlouvy nebo u činění jiného právního jednání, které se 
týká zajišt ění závazků spole čnosti nebo t řetích osob k tíži spole čnosti či jejího majetku 
nebo jakéhokoli zatížení majetku spole čnosti (a ť již v režimu práv absolutních nebo 
relativních) v p řípadě, kdy zajiš ťované závazky budou v úhrnu p řesahovat částku 100 
milion ů korun českých, ledaže by se tak stalo za situace, kdy tako vá právní jednání nebo 
jiné úkony spole čnost činí běžně, v obdobné situaci a pro obdobné podmínky již byl v 
minulosti ud ělen souhlas dozor čí rady a zárove ň kdy by se takové zajišt ění nebo zatížení 
majetku v daném p řípadě uskute čňovalo za podmínek obvyklých pro obdobné situace,“  
 
12. Čl. 14 odst. 5 písm. d) nov ě zní:  
 
„aktivn ě jednat tak, aby v p řípadech, kdy má u zájmové právnické osoby nastat sk utečnost 
spadající pod odst. 4 písm. e), k tomu došlo na zák ladě výkonu p říslušného hlasovacího 
nebo jiného práva spole čníka, člena apod. spojeného s p říslušnou p římou nebo nep římou 
majetkovou ú častí spole čnosti v takové zájmové právnické osob ě, ledaže se tak stane se 
souhlasem dozor čí rady nebo to vylu čuje povaha v ěci.“  
 
13. V Čl. 14 se za dosavadní odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní:  
 
„P ředstavenstvo je povinno informovat dozor čí radu bez zbyte čného odkladu poté, co 
taková skute čnost nastane, o každé skute čnosti v ěcně odpovídající odst. 4 písm. f), i), l) 
nebo m), u níž p říslušná částka p řesahuje 50 milion ů korun českých a činí nejvýše 100 
milion ů korun českých.“  
 
Dosavadní odst. 7 až 10 se ozna čují jako odst. 8 až 11.  
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14. Dosavadní Čl. 14 odst. 7, které se nov ě označuje jako odst. 8, nov ě zní:  
 
„Informa ční povinnost podle odst. 6 nebo 7 plní p ředstavenstvo tak, že p říslušnou 
informaci, p řípadně tam p ředpokládané dokumenty, poskytne každému členu dozor čí rady.“  
 
15. Dosavadní Čl. 14 odst. 8, které se nov ě označuje jako odst. 9, nov ě zní:  
 
„Pokud z právních p ředpis ů nevyplývá n ěco jiného, m ůže si dozor čí rada od p ředstavenstva 
vyžádat i další informace nebo dokumenty nad rámec odst. 6 nebo 7.“  
 
16. Čl. 20 odst. 3 písm. b) nov ě zní:  
 
„volit a odvolávat členy p ředstavenstva,“  
 
17. Čl. 20 odst. 3 písm. i) nov ě zní:  
 
„projednávat a dávat p ředstavenstvu souhlas k právním jednáním nebo jiným úkon ům 
uvedeným v Čl. 14 odst. 4 nebo 5; souhlas m ůže dozor čí rada ud ělit rovn ěž obecn ě pro 
určitou skupinu p řípadů,“  
 
18. Čl. 20 odst. 3 písm. j) nov ě zní:  
 
„být p ředstavenstvem pr ůběžně informována zejména o záležitostech uvedených v Čl. 14 
odst. 6 nebo 7,“  
 
19. Úvodní odstavec Čl. 34 odst. 1 nov ě zní:  
 
„Pokud z právních p ředpis ů nevyplývá n ěco jiného, členové p ředstavenstva jednají za 
spole čnost n ěkterým z následujících zp ůsobů:“  
 
20. Čl. 35 odst. 4 nov ě zní:  
 
„Nebude-li v souladu s právními p ředpisy ur čeno něco jiného, jsou dividenda, tantiéma, 
případně podíl na jiných vlastních zdrojích, splatné do t ří měsíců ode dne, kdy bylo p řijato 
usnesení valné hromady o rozd ělení zisku, p řípadně jiných vlastních zdroj ů.“  
 
21. Čl. 35 odst. 5 nov ě zní:  
 
„Neur čí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcioná řem, pop řípadě zákon, n ěco 
jiného, je spole čnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a ne bezpečí na adrese 
akcioná ře vedené k rozhodnému dni pro uplatn ění práva na dividendu v zákonem 
stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie spo lečnosti a která nahrazuje seznam 
akcioná řů (Čl. 4 odst. 4). Nebude-li v souladu s právními p ředpisy ur čeno něco jiného, je 
rozhodným dnem pro uplatn ění práva na dividendu t řicátý den p ředcházející termínu, do 
kterého je dividenda splatná.“  
 
22. Nadpis Čl. 36 nov ě zní:  
 
„Tvorba a použití rezervního fondu a jiných fond ů“  
 
23. V Čl. 38 odst. 1 písm. g) se te čka na konci nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. h), 
které zní:  
 
„budou-li p ři zvýšení základního kapitálu vydány nové akcie, bu de s nimi spojeno stejné 
právo na podíl na zisku jako s akciemi dosavadními. “ 
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Bylo odevzdáno 258 695 557 platných hlasů spojených s 258 695 548 akciemi, které představují 
83,39 % hlasovacích práv emitenta. 

 

Pro návrh bylo odevzdáno 258 555 734 hlasů, což představuje 99,941611 % z přítomného počtu 
hlasů. Proti 134 492 hlasů, což představuje 0,051986 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 
5 331 hlasů, což představuje 0,002061 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 11 233 hlasů, 
což představuje 0,004342 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 0 hlasů, což představuje 0 % 
z přítomného počtu hlasů. 

 


