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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo 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, svolává 

 
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

na 8. prosince 2015 od 11:00 hodin 
do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov 

Pořad valné hromady 

1. Zahájení 

2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených 

sčítáním hlasů 

3. Souhlas ke vkladu části závodu do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. a schválení příslušné smlouvy o vkladu části 

závodu  

4. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti  

5. Volba člena výboru pro audit  

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 

7. Závěr 

Rozhodný den 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. prosinec 2015 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě 
spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému 
dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se 
prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby. 

Účast na valné hromadě 

a) Registrace a zastoupení na valné hromadě 

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Při 
registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – fyzické osoby 
navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti 
a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za 
ni jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou 
statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen. 

Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla 
akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. 

Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne 6. listopadu 2015. Formulář bude 
každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další 
podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě 
nebo elektronicky (viz též níže v části „Upozornění“). 

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny 
apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou 
výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

Na adrese valnahromada@o2.cz mohou akcionáři oznamovat společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání 
zmocnitelem. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou 
identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání 
zastoupení akcionáře. Oznámení podle první věty mohou akcionáři zasílat i do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; takové 
oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, 
aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na VH“. Pokud bude zastoupení akcionáře 
prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. 

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž 
osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná 
vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí 
společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné 
plné moci. Pokud bude mít akcionář, který by jinak byl zastoupen podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve 
smyslu bodu b. 1. níže (Práva akcionářů na valné hromadě – obecný přehled)) jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam 
uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, 
kde jsou registrovány akcie společnosti vydané jako zaknihovaný cenný papír, dokládající, že byl akcionářem společnosti k Rozhodnému dni. 

b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění 

b. 1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled 

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář 
se pokládá za přítomného.  
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Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně 
před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy 
a protinávrhy. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání 
v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný. 

b. 2. Počet akcií a hlasovací práva 

Základní kapitál společnosti činí 3 102 200 670 Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) a je rozvržen 
na 310 220 057 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč. Každých 
10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 310 220 067. 

b. 3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě 

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b. 1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží hlasovací lístky, 
jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li 
přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 
polovinu základního kapitálu společnosti. 

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu. 

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy řádně a včas podanými 
svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem 
odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení 
záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před 
valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. 

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak.  

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla 
hlasování vyplývající ze stanov a jejž schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné 
hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“ a „Upozornění“). 

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho 
jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není 
schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený 
návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. 

b. 4. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je podle stanov společnosti povinen doručit 
jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání 
konkrétních osob do/z orgánu společnosti. 

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem v souladu 
s právními předpisy a stanovami společnosti. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady 
nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 
slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh 
uveřejní na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ (dále jen „Internetové 
stránky společnosti“). Představenstvo však vždy uveřejní návrhy či protinávrhy akcionářů alespoň na Internetových stránkách společnosti, 
budou-li doručeny před konáním valné hromady.  

b. 5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady 

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, mohou 
požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna 
odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonem stanovené evidence, kde jsou 
registrovány zaknihované akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto 
akcionáře nebo akcionářů. 

Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh 
bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na 
valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem způsobem určeným zákonem 
a stanovami pro svolání valné hromady. 

b. 6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv 

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat 
svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů 
společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy. 

http://www.ico60193336.cz/
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Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: 

K bodu 2 pořadu Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob 
pověřených sčítáním hlasů 

Návrh usnesení (1):  Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. 

Zdůvodnění:  Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných 
hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady 
tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 1. 

Návrh usnesení (2): Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu 
Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana Mgr. Michaela Granáta a osobami pověřenými 
sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka. 

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na 
uvedené funkce. 

K bodu 3 pořadu Souhlas ke vkladu části závodu do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. a schválení příslušné smlouvy o vkladu části 
závodu 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje vklad divize Professional Services jako části závodu 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, do společnosti O2 IT Services s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 02819678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 223566, a to za podmínek podrobněji popsaných v návrhu smlouvy o vkladu části závodu 
předloženém valné hromadě, jakož i uzavření uvedené smlouvy o vkladu části závodu na základě návrhu 
předloženého valné hromadě. 

Zdůvodnění:  Představenstvo společnosti zamýšlí spojit od začátku roku 2016 dvě dosud v rámci skupiny O2 odděleně působící 
hospodářské jednotky, které se zabývají podobnou obchodní činností, a to svojí divizi Professional Services, tedy část 
závodu společnosti, a stávajícího poskytovatele IT služeb pro skupinu O2, společnost O2 IT Services s.r.o., IČO 02819678 
(dále jen „O2 ITS“), která je 100% dceřinou společností společnosti. 

Divize Professional Services disponuje významnou architektonickou a implementační kapacitou, know-how a klíčovými 
obchodními funkcemi v oblasti IT. Společnost je však procesně a organizačně zaměřena především na poskytování 
telekomunikačních služeb. O2 ITS na druhou stranu disponuje významnými technologicko-provozními kapacitami a know-
how, ale nedisponuje kompetencemi v oblasti obchodních funkcí. Integrace stávající divize Professional Services a 
společnosti O2 ITS je tedy z obchodního hlediska logickým krokem. 

Relevantní analýzy vedou k závěru, že nejvhodnější formou realizace této reorganizace bude vklad divize Professional 
Services jako části závodu do společnosti O2 ITS při zvýšení základního kapitálu této společnosti. 

V důsledku takového vkladu části závodu bude nominálně zvýšen podíl společnosti v O2 ITS, a to z dosavadních 
200.000 Kč na 200.000.000 Kč, tj. o 199.800.000 Kč. S ohledem na požadavek zákona o obchodních korporacích, aby byl 
každý nepeněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným oceněn, byl společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 16190581, vypracován znalecký posudek č. 31/21779182/15 ze dne 
23. 10. 2015, podle nějž činí cena (hodnota) divize Professional Services k 31. 8. 2015 částku 867.900.000 Kč. Rozdíl mezi 
částkou, o kterou bude zvýšen (jediný) podíl společnosti v O2 ITS, a tedy i základní kapitál O2 ITS, a celkovou cenou divize 
Professional Services bude použit na tvorbu rezervního fondu O2 ITS.  

Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti pokládá začlenění divize Professional Services do O2 ITS za podstatnou 
změnu svého závodu, a to nejen s ohledem na hodnotu této divize (hodnotu převáděných smluv) a význam oblasti ICT pro 
skupinu O2, ale i proto, že tímto začleněním dojde ke změně organizační struktury společnosti, je nutné, aby v souladu se 
čl. 8 odst. 1 písm. m) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích byl tento vklad schválen 
valnou hromadou společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo společnosti tedy předkládá valné hromadě ke schválení 
realizaci vkladu divize Professional Services do O2 ITS a návrh smlouvy o vkladu části závodu (divize Professional 
Services), která má být uzavřena mezi společností a O2 ITS. 

Představenstvo společnosti a jednatelé O2 ITS předpokládají, že O2 ITS jako integrovaná společnost bude po dokončení 
tohoto procesu nadále fungovat jako poskytovatel IT služeb pro skupinu O2 a současně jako dodavatel IT služeb a řešení 
pro externí trh. Uskutečnění této vnitroskupinové reorganizace povede k posílení všeobecné kompetence skupiny O2 
v oblasti ICT a upevnění pozice silného hráče na trhu ICT služeb. 

Návrh smlouvy o vkladu tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 2. 

K bodu 4 pořadu Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti 

Návrh usnesení:  Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek: 

a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 31 022 005 zaknihovaných kmenových akcií společnosti, 
přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč 

b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení 

c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč 

d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč 

e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 8 mld. Kč, 

přičemž tímto souhlasem se nahrazuje souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti, který schválila valná 
hromada společnosti dne 19. dubna 2012. 
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Zdůvodnění:  Valná hromada společnosti schválila dne 19. dubna 2012 program výkupu vlastních akcií společnosti, tedy postupu, který 
zákon výslovně dovoloval a dovoluje a který lze v kontextu zahraniční, ale i české praxe považovat za standardní, přičemž 
trvání programu bylo schváleno až do roku 2017. Od schválení uvedeného programu výkupu vlastních akcií společnosti se 
podstatným způsobem změnily podmínky pro jeho realizaci. 

Představenstvo v takovém programu spatřuje výhody pro akcionáře i společnost, a navrhuje proto schválení programu 
s novými parametry. Očekávané výhody z hlediska společnosti spočívají v možnosti flexibilně řídit kapitálovou i finanční 
strukturu společnosti; zároveň z hlediska akcionářů má program umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch 
těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají. 

Případné schválení navrženého programu odkupu vlastních akcií valnou hromadou společnosti se nedotýká dalších 
zákonných povinností a limitů, jimiž se představenstvo musí řídit, ať již ve vztahu ke kapitálovým trhům, anebo ve vztahu 
k akcionářům i společnosti samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí 
řádného hospodáře). 

K bodu 5 pořadu Volba člena výboru pro audit 

Návrh usnesení:  Valná hromada volí pana Michala Brandejse, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, za člena 
výboru pro audit společnosti. 

Zdůvodnění:  Představenstvo navrhuje kandidáta na člena výboru pro audit s ohledem na neobsazené místo po rezignaci člena Ondřeje 
Chaloupeckého, jehož výkon funkce skončil 17. října 2015. Představenstvo považuje navrhovaného kandidáta za vhodného 
s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi. 

K bodu 6 pořadu Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem 
Michalem Brandejsem, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, a to ve znění předloženém 
valné hromadě.  

Zdůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena 
výboru pro audit a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena výboru pro audit. Návrh smlouvy vychází ze 
standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a 
respektuje dosavadní praxi společnosti. Návrh vzoru smlouvy, na základě kterého má být (po vyplnění příslušných 
identifikačních údajů) uzavřena smlouva o výkonu funkce, tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 3. 

Upozornění: 

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 
6. listopadu 2015 a konče dnem konání valné hromady (včetně): 

– právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše 
v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí jeho zaslání); 

– právo získat na Internetových stránkách společnosti (tj. www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“) 
formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na adrese valnahromada@o2.cz zaslání 
takového formuláře v elektronické podobě); 

– právo získat na Internetových stránkách společnosti znalecký posudek č. 31/21779182/15 ze dne 23. 10. 2015 společností E & Y 
Valuations s.r.o. a každý další dokument týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; vedle toho jsou tyto 
dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle společnosti; 

– právo získat na Internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů 
akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a 
informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle společnosti; 

– právo seznámit se na Internetových stránkách společnosti s celkovým počtem akcií společnosti a hlasů s nimi spojených; 

– právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na Internetových stránkách společnosti; vedle toho může být 
tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích. 

Přílohy: 

Nedílnou součástí pozvánky jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – jednací řád valné hromady 

Příloha č. 2 – návrh smlouvy o vkladu části závodu včetně příloh 

Příloha č. 3 – návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 

 
 
 
Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. 

http://www.ico60193336.cz/
mailto:valnahromada@o2.cz

