
Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské 

služby, a.s. konané dne 17. 7. 2014 
 

 

1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 1 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí: 

za předsedu valné hromady:   Martina Řandu, 

za zapisovatele:     Josefa Nuhlíčka, 

za ověřovatele zápisu:    Martina Somló a Petra Zvejšku, 

za osoby pověřené sčítáním hlasů:  Petra Branta, Petra Váchu, Milana Váchu, Johanu Srbovou, 

Terezu Suchou, Lucii Tvrdíkovou, Kristýnu Švecovou a Julii 

Severovou. 

Údaje o hlasování 

 

Počet hlasů – volba předsedy valné hromady 

-  pro návrh: 25.405.160 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 30  

 

Počet platných hlasů 25.405.190 spojených s 2.653.679 akciemi společnosti představujícími 96,55% podíl 

na základním kapitálu společnosti. 

 

Počet hlasů – volba zapisovatele 

-  pro návrh: 25.405.240 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 30  

 

Počet platných hlasů 25.405.270 spojených s 2.653.687 akciemi společnosti představujícími 96,56% podíl 

na základním kapitálu společnosti. 

 

Počet hlasů – volba ověřovatelů zápisu 

-  pro návrh: 25.405.240 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 30  

 

Počet platných hlasů 25.405.270 spojených s 2.653.687 akciemi společnosti představujícími 96,56% podíl 

na základním kapitálu společnosti. 

 

Počet hlasů – volba osob pověřených sčítáním hlasů 

- pro návrh: 25.405.240 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 30  

 

Počet platných hlasů 25.405.270 spojených s 2.653.687 akciemi společnosti představujícími 96,56% podíl 

na základním kapitálu společnosti. 

 

Návrhy usnesení byly přijaty. 
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2. Návrh usnesení na udělení pokynu valné hromady představenstvu, dozorčí radě a členům 

představenstva - návrh usnesení č. 1 (bod č. 2 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší usnesení přijaté valnou hromadou společnosti konanou 

dne 4. června 2014 v rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady (Udělení strategických pokynů orgánům 

společnosti) a v plném rozsahu nahrazuje toto usnesení následujícím usnesením: 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. udílí pokyny představenstvu a dozorčí radě společnosti a 

pověřuje představenstvo společnosti jejich realizací: 

1) V maximální možné míře proveďte odkup vlastních akcií společnosti v souladu s rozhodnutím valné 

hromady společnosti konané dne 4. června 2014 o odkupu vlastních akcií, a to za cenu 1.567 Kč za 

jednu zaknihovanou kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 627 Kč za jednu 

prioritní zaknihovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 400 Kč. Za tímto účelem opatřete 

dostatečné finanční prostředky buď z vlastních zdrojů společnosti, a/nebo prostřednictvím úvěru od 

třetí osoby. Vycházejte přitom z předpokladu, že hl. m. Praha zamýšlí získat ve společnosti 100% 

akciový podíl, a má proto v úmyslu požádat následně představenstvo o svolání valné hromady 

společnosti za účelem snížení základního kapitálu v rozsahu a s použitím vlastních akcií, které 

společnost bude mít v majetku. Alternativně je možné, aby společnost nabídla vykoupené akcie nebo 

jejich část zůstavším akcionářům. Pokud hl. m. Praha bude vlastnit akcie, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota bude činit alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie 

s hlasovacími právy, a s nimiž bude spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti, 

zamýšlí hl. m. Praha požádat představenstvo o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o 

přechodu všech ostatních akcií společnosti na hl. m. Prahu. 

2) Proveďte reorganizaci a restrukturalizaci společnosti a její činnosti tak, aby společnost vykonávala 

nejpozději ke dni 31. říjnu 2014 podstatnou část své činnosti ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (či jiného obdobného 

ustanovení platného a účinného v budoucnu) pro hl. m. Prahu a hl. m. Praha mohlo zadat společnosti 

přímo veřejnou zakázku na zajištění komplexního systému nakládání s odpadem na celém území hl. 

m. Prahy (či jinou obdobnou zakázku) formou tzv. in-house zadávání, tj. v souladu s citovaným 

ustanovením zákona o veřejných zakázkách (či jiného obdobného ustanovení platného a účinného 

v budoucnu). Reorganizovaná a restrukturalizovaná společnost musí být v době zadání příslušné 

zakázky schopná sama provádět výše uvedené zakázky na celém území hl. m. Prahy v tom smyslu, že 

její subdodavatelé se nebudou podílet na činnosti svozu odpadu, vyjma poskytování specializovaných 

či podpůrných služeb a služeb souvisejících s likvidací odpadu a materiálů z něj vznikajících. Při 

provádění reorganizace a restrukturalizace postupujte tak, že činnosti společnosti, které společnost 

z výše uvedeného hlediska nebude moci vykonávat, vyčleníte a přesunete ze společnosti do majetkově 

propojené společnosti, případně takové činnosti společnosti utlumíte. Takto vyčleněné a přesunuté 

činnosti nesmí zahrnovat činnost Závodu pro energetické využívání odpadu v Praze – Malešicích, a 

dále by pokud možno neměly zahrnovat (i) činnost koncových zařízení pro nakládání s odpadem ve 

vlastnictví společnosti a (ii) činnosti, u nichž vzniká výrazný synergický efekt s výše uvedenými 

zakázkami, které by hl. m. Praha mohlo zadat společnosti při splnění zákonných podmínek. Tato 

majetkově propojená společnost nesmí být se společností personálně propojena a společnost by 

neměla aktivně ovlivňovat soutěžní chování této majetkově propojené společnosti, aby nemohly být 

považovány za jednu ekonomickou jednotku ze soutěžně-právního hlediska; za tímto účelem přijměte 

vhodná opatření. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.409.390 

Počet hlasů  

- pro návrh 25.329.430 

- proti návrhu: 4.910 

- zdrželo se: 75.050 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.654.099 akciemi představujícími 96,57 % podíl na 
základním kapitálu společnosti. 

Návrh usnesení byl přijat. 
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V rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady byly navrženy celkem tři varianty návrhů usnesení, které 

se navzájem vylučují. O návrzích bylo hlasováno postupně s tím, že bude-li schválen kterýkoliv návrh 

usnesení, o dalších návrzích se již nebude hlasovat. 

Vzhledem k tomu, že byl schválen návrh usnesení č. 1, o dalších návrzích se již nehlasovalo. 


