
Poskytnutí informací o „Sdružení Čistá Praha“ 

akcionářům společnosti Pražské služby, a.s. 

 

 

Společnost Pražské služby, a.s. („Pražské služby“) tímto poskytuje svým akcionářům detailnější 

informace o účasti „Sdružení Čistá Praha“ („Sdružení“), mezi jehož účastníky patří také Pražské 

služby, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění systému nakládání s komunálním 

odpadem na území hl. m. Prahy od roku 2012“ zadávanou hl. m. Prahou („Veřejná zakázka“). 

 

A) Důvody účasti Pražských služeb ve Sdružení 

Jednou z hlavních činností Pražských služeb je svoz komunálního odpadu na území hl. m. Prahy. 

Je proto přirozené, že Pražské služby měly zásadní zájem podat nabídku v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku. Vzhledem k nastavení kvalifikačních předpokladů Veřejné zakázky však 

Pražské služby nebyly schopny samy tyto kvalifikační předpoklady splnit a podat samostatnou 

nabídku.  

 

Pro Pražské služby bylo tedy nezbytné, aby se za účelem podání nabídky na Veřejnou zakázku 

spojily s partnerem, se kterým kvalifikační předpoklady společně splní. Pražské služby po 

vyhodnocení nabízejících se možností a několikatýdenním vyjednávání rozhodly, že 

nejvhodnějším partnerem bude skupina společností AVE („AVE“), která se dlouhodobě zabývá 

svozem komunálního odpadu na území celé České republiky. Jako forma spolupráce mezi 

Pražskými službami a AVE byla zvolena forma sdružení (konsorcia), které je pro účely účasti více 

osob na veřejné zakázce standardním a transparentním řešením. Vedle Pražských služeb a AVE je 

členem Sdružení také společnost Pražská odpadová a.s. („Pražská odpadová“). 

 

B) Důvody účasti Pražské odpadové ve Sdružení 

Obecně platí, že sdružení není dle českého práva právnickou osobou, a nemá tudíž právní 

subjektivitu ani způsobilost k právním úkonům; za sdružení tak vůči třetím osobám vystupují 

všichni jeho členové, není-li mezi účastníky stanoveno jinak. Stejně tak sdružení není ani účetní 

jednotkou.  

 

Pro zprůhlednění struktury Sdružení se proto Pražské služby a AVE rozhodly, že za účelem účasti 

ve Veřejné zakázce se společně stanou akcionáři společnosti, která bude při podání nabídky, jakož 

i v případě realizace Veřejné zakázky, vystupovat vůči hl. m. Praze jakožto formálně vedoucí 

účastník Sdružení a koordinovat případné plnění Veřejné zakázky jak vůči hl. m. Praze jako 

zadavateli, tak i mezi oběma dalšími účastníky Sdružení, tj. AVE a Pražskými službami. Tento 

účel Pražské odpadové je rovněž uveden v jejích stanovách.  

 

Pokud bude Sdružení úspěšné v zadávacím řízení a bude pověřeno realizací Veřejné zakázky, 

povede Pražská odpadová účetnictví Sdružení. Účetnictví Sdružení bude takto oddělené od 

účetnictví Pražských služeb a AVE, a bude tedy maximálně transparentní a kontrolovatelné oběma 

dalšími účastníky Sdružení, tj. společností Pražské služby a AVE jako akcionáři Pražské 

odpadové. Společnost Pražská odpadová, jako formálně vedoucí účastník Sdružení, bude v případě 

realizace Veřejné zakázky vystavovat hl. m. Praze jako zadavateli faktury a bude inkasovat platby 

za provedené výkony v rámci plnění Veřejné zakázky ze strany Sdružení a vzniklé příjmy 

Sdružení bude rozdělovat dalším dvěma účastníkům Sdružení. Vlastní činnost spočívající ve svozu 

a dalším nakládání s odpadem budou v případě realizace Veřejné zakázky provádět Pražské služby 

a AVE; Pražská odpadová se na těchto činnostech podílet nebude. Spekulace o případném 



„tunelování zakázky“ prostřednictvím společnosti Pražská odpadová, které se objevily v některých 

méně seriózních médiích, jsou tedy naprosto nesmyslné. 

  

C) Výkon akcionářských práv v Pražské odpadové 

K jakémukoliv rozhodnutí valné hromady Pražské odpadové se vyžaduje jednomyslný postup a 

souhlas obou akcionářů, tj. Pražských služeb a AVE. Žádný z akcionářů tedy nemůže bez souhlasu 

druhého akcionáře prosadit žádné rozhodnutí. Dále je významné, že  jakýkoliv zamýšlený převod 

akcií Pražské odpadové ze strany kteréhokoliv akcionáře je podmíněn souhlasem valné hromady 

Pražské odpadové, přičemž i toto rozhodnutí valné hromady vyžaduje souhlas obou akcionářů. 

Bez souhlasu Pražských služeb tedy není možné, aby společnost Pražská odpadová změnila své 

akcionáře. 

  

D) Důvody pořízení Pražské odpadové  

Pražská odpadová byla z časových důvodů nakoupena jako tzv. ready-made společnost. Celý 

proces založení a vzniku Pražské odpadové přímo současnými akcionáři by při standardním 

průběhu trval několik týdnů. To by s ohledem na probíhající jednání ohledně Sdružení a lhůty 

stanovené k podání nabídek do Veřejné zakázky představovalo nepřiměřené riziko, že společnost 

včas nevznikne, a bude tak ohrožen vznik Sdružení a možnost podání vyhovující nabídky na 

Veřejnou zakázku. Pořízení již založené společnosti od agentury, která se zakládáním společností 

zabývá, je standardním řešením, které šetří čas i náklady na straně podnikatelů. 

 


