
Oznámení o doplnění pořadu jednání 
řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. 

 
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s., 

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČ: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“), 

 
t í m t o  o z n a m u j e ,  ž e  

 
v souladu s ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  

v platném znění, na základě žádosti hlavního města Prahy, jakožto akcionáře společnosti majícího akcie, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, 

 
d o p l ň u j e  

 
pořad jednání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 24. června 2013 od 11.00 hodin 

v Divadle Gong na adrese Sokolovská 191, Praha 9 (dále jen „valná hromada“) o následující bod: 
 

„Odvolání členů dozorčí rady“. 
 
Představenstvo tento nový bod pořadu jednání valné hromady zařazuje jako bod č. 8 pořadu jednání valné 
hromady. Stávající body č. 8. a 9. pořadu jednání valné hromady se nově označují jako body č. 9. a 10. 
 
V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání: 
 
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 
2. Volba orgánů valné hromady 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a 

souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 
a návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2012 

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku 
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 
8. Odvolání členů dozorčí rady 
9. Volba člena dozorčí rady společnosti 
10. Závěr 
 
Akcionář společnosti hlavní město Praha k výše uvedenému doplněnému bodu pořadu jednání valné 
hromady předložil následující návrh usnesení valné hromady: 
„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Pavla Caldra a pana Davida 
Zeleného.“ 
 
Představenstvo společnosti s ohledem na zařazení bodu „Odvolání členů dozorčí rady“ na pořad jednání 
valné hromady upozorňuje, že v rámci bodu „Volba člena dozorčí rady společnosti“ může být do dozorčí 
rady společnosti zvoleno více osob. 
 
Toto oznámení, jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady jsou dále uveřejněny na 
internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE. 
 
Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s právními 
předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny. 
 

 Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. 
JUDr. Patrik Roman v.r. 
předseda představenstva 

Ing. Petr Čermák v.r.  
místopředseda představenstva 

Patrik Opa v.r. 
člen představenstva 

Mgr. Milan Bukolský v.r. 
člen představenstva 

Ing. Petr Horálek v.r. 
člen představenstva 

 


