
VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY 

1 Veřejný návrh smlouvy a Navrhovatel

1.1	 Společnost	Pražské	služby,	a.s.,	IČO:	60194120,	se	sídlem	Praha	9,	Pod	Šancemi	444/1,	zapsaná	v	obchodním	
rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	Praze,	oddíl	B,	vložka	2432	(dále	jen	„Navrhovatel“),	tímto	ve	smyslu	
§	 322	 a	 násl.	 zákona	 č.	 90/2012	 Sb.,	 o	 obchodních	 společnostech	 a	 družstvech	 (zákon	 o	 obchodních	
korporacích),	činí	za	níže	uvedených	podmínek	následující	veřejný	návrh	smlouvy	na	odkoupení	zaknihovaných	
akcií	vydaných	Navrhovatelem	(dále	jen	„Veřejný návrh“).

2 Důvod Veřejného návrhu, Akcie

2.1	 Valná	hromada	Navrhovatele,	která	se	konala	dne	4.	června	2014,	rozhodla	o	nabytí	vlastních	akcií	Navrhovatele,	
vyjma	akcií	Navrhovatele	ve	vlastnictví	hlavního	města	Prahy,	a	to	konkrétně	v	maximálním	objemu:	

2.1.1	 nejvýše	607.180	ks	kmenových,	zaknihovaných	akcií	na	 jméno	ve	 jmenovité	hodnotě	1.000,-	Kč	
každá,	 emitovaných	 Navrhovatelem	 a	 přijatých	 k	 obchodování	 na	 regulovaném	 trhu	 (dále	 jen	
„Kmenové Akcie“);	a	

2.1.2	 nejvýše	104	ks	prioritních,	zaknihovaných	akcií	na	 jméno	ve	 jmenovité	hodnotě	400,-	Kč	každá,	
emitovaných	Navrhovatelem	(dále	jen	„Prioritní Akcie“;	Kmenové	Akcie	a	Prioritní	Akcie	společně	
dále	jen	„Akcie“).

3 Adresáti Veřejného návrhu

3.1	 Veřejný	 návrh	 je	 určen	 všem	 osobám,	 vyjma	 hlavního	 města	 Prahy,	 které	 jsou	 vlastníky	 Akcií	 (dále	 jen	
„Akcionář“).

3.2	 Na	 Akciích	 převáděných	 na	 základě	 přijetí	Veřejného	 návrhu	 nesmí	 váznout	 žádné	 dluhy,	 zástavní	 právo,	
předkupní	právo	ani	žádné	jiné	zatížení	nebo	omezení	jakékoli	povahy	ve	prospěch	třetí	osoby.	Akcie	musí	být	
převedeny	společně	se	všemi	právy,	která	s	nimi	mají	být	podle	příslušných	právních	předpisů	a/nebo	stanov	
Navrhovatele	spojena.

4 Kupní cena

4.1	 Kupní	cena	za	jednu	Akcii	nabízená	Navrhovatelem	za	podmínek	stanovených	v	tomto	Veřejném	návrhu	činí:

4.1.1	 1.567,-	Kč	v	případě	jedné	Kmenové	Akcie;	a

4.1.2	 627,-	Kč	v	případě	jedné	Prioritní	Akcie.

4.2	 Kupní	cena	za	Akcie	byla	stanovena	na	základě	rozhodnutí	valné	hromady	Navrhovatele,	která	se	konala	dne		
4.	června	2014	a	znaleckého	posudku	č.	307-22/2014	zpracovaného	společností	NSG	Morison	znalecký	ústav	
s.r.o.	Kupní	cena	je	stanovena	rovněž	v	souladu	s	pokynem	valné	hromady	Navrhovatele	ze	dne	17.	července	
2014.

5 Doba závaznosti

5.1	 Veřejný	návrh	je	pro	Navrhovatele	závazný	a	Akcionáři	jej	mohou	přijmout	do	30.	dubna	2015	(dále	jen	„Doba 
závaznosti“).

6 Přijetí Veřejného návrhu, uzavření Smlouvy

6.1	 Tento	Veřejný	návrh	představuje	nabídku	Navrhovatele	na	uzavření	smlouvy	o	koupi	Akcií,	na	základě	které	
Akcionář	převede	na	Navrhovatele	své	Akcie	a	Navrhovatel	za	převod	těchto	Akcií	zaplatí	Akcionáři	kupní	cenu	
ve	výši	stanovené	podle	tohoto	Veřejného	návrhu	(dále	jen	„Smlouva“).

6.2	 Navrhovatel	 pověřil	 společnost	 Patria	 Direct,	 a.s.,	 IČO:	 26455064,	 se	 sídlem	 Praha	 1,	 Jungmannova	
745/24,	PSČ	110	00	(dále	 jen	„Zprostředkovatel“),	aby	zastupovala	Navrhovatele	při	přijímání	Oznámení,	
uzavírání	Smluv,	vypořádání	převodů	Akcií	a	k	souvisejícím	úkonům.	

6.3	 Akcionář	přijme	Veřejný	návrh	doručením	oznámení	o	přijetí	Veřejného	návrhu	ve	znění	uvedeném	v	příloze	
tohoto	Veřejného	návrhu	 (dále	 jen	 „Oznámení“)	 nejpozději	 v	poslední	den	Doby	závaznosti	 na	následující	
adresu	Zprostředkovatele:	Patria	Direct,	a.s.,	Jungmannova	745/24,	Praha	1,	PSČ	110	00.	Oznámení	musí	být	
na	vyznačených	místech	řádně	vyplněno	a	kromě	v	Oznámení	vyznačených	míst	nesmí	být	Oznámení	nijak	
měněno	či	doplněno.	Smlouva	je	uzavřena	v	den	doručení	Oznámení	doručeného	v	souladu	s	tímto	Veřejným	
návrhem	za	předpokladu,	že	Oznámení	bylo	Zprostředkovateli	doručeno	během	Doby	závaznosti.	

6.4	 Podpis	Akcionáře,	jeho	zástupce	a/nebo	zmocněnce	na	Oznámení	musí	být	úředně	ověřen.	K	Oznámení	je	
Akcionář	povinen	přiložit:



6.4.1	 v	případě,	že	je	Veřejný	návrh	přijat	a	Oznámení	podepsáno	prostřednictvím	zmocněnce	Akcionáře:	
originál	nebo	ověřenou	kopii	plné	moci	s	úředně	ověřeným	podpisem	Akcionáře;

6.4.2	 v	 případě,	 že	 je	 Akcionář	 právnickou	 osobou:	 originál	 nebo	 ověřenou	 kopii	 aktuálního	 výpisu		
z	obchodního	rejstříku	Akcionáře,	popř.	listiny	obdobné	povahy	prokazující	oprávnění	dané	osoby	(či	
více	osob)	jednat	za	Akcionáře.	Tyto	dokumenty	nesmí	být	v	době	jejich	doručení	Zprostředkovateli	
starší	3	měsíců.	Výpis	z	obchodního	rejstříku	a	jiné	listiny	musí	být	v	případě	zahraničních	právnických	
osob	 opatřeny	 apostilou	 nebo	 superlegalizační	 doložkou	 (pokud	 příslušná	 mezinárodní	 smlouva	
nestanoví	jinak)	tak,	aby	měly	v	České	republice	povahu	veřejné	listiny;	

6.4.3	 v	případě,	že	je	zmocněnec	Akcionáře	právnickou	osobou:	originál	nebo	ověřenou	kopii	aktuálního	
výpisu	 z	 obchodního	 rejstříku	 zmocněnce	 Akcionáře,	 popř.	 listiny	 obdobné	 povahy	 prokazující	
oprávnění	dané	osoby	(či	více	osob)	 jednat	za	zmocněnce	Akcionáře.	Tyto	dokumenty	nesmí	být		
v	době	jejich	doručení	Zprostředkovateli	starší	3	měsíců.	Výpis	z	obchodního	rejstříku	a	jiné	listiny	
musí	 být	 v	 případě	 zahraničních	 právnických	 osob	 opatřeny	 apostilou	 nebo	 superlegalizační	
doložkou	(pokud	příslušná	mezinárodní	smlouva	nestanoví	jinak)	tak,	aby	měly	v	České	republice	
povahu	veřejné	listiny.

6.5	 Zprostředkovatel	 bude	 přijímat	 Oznámení	 a	 vypořádávat	 převody	 příslušných	 Akcií	 ode	 dne	 31.	 července	
2014.

6.6	 Není-li	Oznámení	vyplněno	a	doručeno	v	souladu	s	tímto	Veřejným	návrhem,	takové	Oznámení	se	považuje	
za	neúčinné	a	jeho	doručením	Smlouva	nevznikne.

7 Převod Akcií a úhrada kupní ceny

7.1	 Vlastnické	právo	k	Akciím,	ohledně	nichž	Akcionář	přijal	Veřejný	návrh	a	uzavřel	Smlouvu,	nabývá	Navrhovatel	
zápisem	 příslušných	 Akcií	 na	 majetkový	 účet	 Navrhovatele.	 Majetkový	 účet	 Navrhovatele	 je	 veden		
u	Zprostředkovatele.

7.2	 Akcionář	 je	 v	 případě	 uzavření	 Smlouvy	 povinen	 poskytnout	 Navrhovateli	 veškerou	 součinnost	 nezbytnou	
k	převodu	Akcií	na	majetkový	účet	Navrhovatele	a	Navrhovatel	je	povinen	poskytnout	nezbytnou	součinnost	
s	přijetím	Akcií	na	majetkový	účet	Navrhovatele.	Navrhovatel	zajistí,	aby	k	převodu	Akcií,	ohledně	nichž	byl	
přijat	 tento	Veřejný	návrh,	na	majetkový	účet	Navrhovatele	došlo	do	5	pracovních	dnů	ode	dne,	kdy	 (i)	byl	
Zprostředkovatel	osloven	obchodníkem	s	cennými	papíry	příslušného	Akcionáře	a	současně	(ii)	Akcie	byly	
připraveny	k	převodu	na	majetkový	účet	Navrhovatele.

7.3	 Nedojde-li	k	zápisu	Akcií,	ohledně	nichž	Akcionář	přijal	Veřejný	návrh	a	uzavřel	Smlouvu,	na	majetkový	účet	
Navrhovatele	ani	do	5	pracovních	dnů	po	uplynutí	Doby	závaznosti,	 je	Navrhovatel	oprávněn	od	příslušné	
Smlouvy	v	plném	či	částečném	rozsahu	odstoupit.	Navrhovatel	je	oprávněn	od	Smlouvy	v	plném	či	částečném	
rozsahu	odstoupit	též	v	případě,	že	převáděné	Akcie	nebudou	splňovat	podmínky	podle	čl.	3.2	tohoto	Veřejného	
návrhu.

7.4	 Kupní	cena	za	Akcie	odpovídající	výši	protiplnění	bude	Navrhovatelem	Akcionáři	uhrazena	do	30	dnů	ode	
dne	zápisu	příslušných	Akcií	na	majetkový	účet	Navrhovatele,	a	 to	na	bankovní	účet	Akcionáře	uvedený	v	
Oznámení.

8 Další informace k Veřejnému návrhu

8.1	 Pokud	Akcionář	nehodlá	přijmout	Veřejný	návrh,	nemusí	činit	žádné	další	kroky.

8.2	 Informace	 k	 Veřejnému	 návrhu	 budou	 podávány	 na	 tel.	 č.	 +420	 221	 424	 240	 nebo	 e-mailové	 adrese		
info@patria-direct.cz.	Další	 informace	ohledně	tohoto	Veřejného	návrhu	budou	uveřejněny	na	internetových	
stránkách	společnosti	www.psas.cz.	Na	tomto	místě	je	také	uveřejněn	vzor	Oznámení	v	elektronické	formě.

V	Praze	dne	17.	července	2014 

Pražské služby, a.s.

JUDr.	Patrik	Roman
předseda	představenstva

Ing.	Petr	Čermák
místopředseda	představenstva


