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Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské 

služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 
 

 

1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí: 

za předsedu valné hromady: Mgr. Martina Řandu 

za zapisovatele: Zuzanu Duškovou 

za ověřovatele zápisu: Ing. Martina Somló a Ing. Petra Zvejšku  

za osoby pověřené sčítáním hlasů:    Milana Váchu 

     Ing. Martina Hlaváčka 

Josefa Nuhlíčka 

Ing. Jitku Polákovou 

Ing Veroniku Francovou 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.716.960 

Počet hlasů 

-  pro návrh: 20.716.690 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 270  

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.856 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 

2. Návrh usnesení o schválení účetní závěrky (bod č. 5 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní 

závěrku společnosti za rok 2010.  

 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.718.150 

- proti návrhu: 60 

- zdrželo se: 0 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 

3. Návrh usnesení o rozdělení zisku společnosti (bod č. 6 programu jednání) 

Společnost Pražské služby, a.s. vytvořila v roce 2010 zisk ve výši 98.143.851,43 Kč. Valná hromada 

schvaluje následující rozdělení zisku po zdanění vytvořeného v roce 2010:  

Do rezervního fondu  4.907.193,00 Kč 

Do sociálního fondu  9.236.658,43 Kč 

Částka zisku po zdanění vytvořeného v roce 2010 určená k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 

84.000.000,00 Kč 

 

Společnost disponuje nerozděleným ziskem minulých let ve výši 397.588.435,52 Kč. Valná hromada 

schvaluje následující rozdělení části nerozděleného zisku minulých let: 

Částka nerozděleného zisku minulých let určená k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 

65.998.670,35 Kč 
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Souhrnná výše vyplácené dividendy je 149.998.670,35 Kč. Tato výše dividendy je upřesněním částky 

určené k rozdělení mezi akcionáře. 

 

Valná hromada dále schvaluje, aby zbývající část nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 

331.589.765,17 Kč zůstala nerozdělena. 

 

Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % z této částky určeno k vyplacení 

mezi akcionáře držící prioritní akcie společnosti (první dividenda), a zbylá část této částky je určena k 

vyplacení mezi všechny akcionáře. První dividenda se dělí mezi vlastníky prioritních akcií podle 

vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě 

dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. 

včetně prioritních akcií (zbývající dividenda). 

 

Vzhledem k uvedenému ustanovení stanov jsou konkrétní navrhované dividendy na jednu akcii před 

zdaněním pro jednotlivé emise akcií následující: 

 
Akcie (jmenovitá hodnota) První dividenda na akcii Zbývající dividenda na akcii Celková dividenda na akcii 

Prioritní (400 Kč) 12,63 Kč 20,52 Kč 33,15 Kč 

Kmenové (1.000 Kč) 0 Kč 51,31 Kč 51,31 Kč 

Kmenové (1.000.000 Kč) 0 Kč 51.308,04 Kč 51.308,04 Kč 

 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě 

dividendy. 

 

Finanční instituce, prostřednictvím které budou dividendy vyplaceny: Komerční banka, a.s. 

 

Komerční banka, a.s. zašle poštou každému akcionáři oznámení o výplatě dividendy, a to na adresu 

uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem k rozhodnému dni pro 

uplatnění práva na dividendu. 

 

Výplatní období bude probíhat od 1. srpna 2011 do 31. července 2012. 

 

Fyzické osoby 

Dividendy budou vypláceny na všech obchodních místech Komerční banky, a.s. v hotovosti nebo 

bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení platného průkazu totožnosti. Pokud bude 

akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové 

daně, je povinen spolu s platným průkazem totožnosti předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a 

prohlášení skutečného vlastníka. 

 

Právnické osoby 

Výplata dividend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře, a to 

po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného 

vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění 

zvýhodněné sazby srážkové daně. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.716.750 

- proti návrhu: 210 

- zdrželo se: 1.250 
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Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 

4. Návrh usnesení o odvolání člena představenstva společnosti (bod č. 7 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává JUDr. Patrika Romana z funkce člena 

představenstva. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.240.460 

- proti návrhu: 280 

- zdrželo se: 477.470 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981  akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 
 

 

5. Návrh usnesení o odvolání člena představenstva společnosti (bod č. 7 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává Ing. Davida Vodrážku z funkce člena 

představenstva. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.240.520 

- proti návrhu: 210 

- zdrželo se: 477.480 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 
 

6. Návrh usnesení o odvolání člena představenstva společnosti (bod č. 7 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává Bc. Františka Adámka z funkce člena 

představenstva. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.240.670 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 477.540 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 

7. Návrh usnesení o změně formy akcií společnosti (bod č. 9 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. se usnáší na změně formy 1.556.125 kusů kmenových akcií 

na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcie na jméno. 
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Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.360 

- proti návrhu: 1.520 

- zdrželo se: 74.330 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

Počet hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie 

- pro návrh: 9.891.960 

- proti návrhu: 1.520 

- zdrželo se: 74.330 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 996.781 akciemi, jichž se změna formy týká a jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitálu ve výši 37,88 %. 
 

 

8. Návrh usnesení o změně stanov společnosti (bod č. 10 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění 

článků I. až XXIX. stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním článků I. 

až XXX., přičemž v ustanovení článku VI. odst. 1 dochází ke změně slov „na majitele“ na slova „na 

jméno“ s účinností až ke dni zápisu změny formy akcií do obchodního rejstříku:  

[Poznámka: znění článků I. až XXX je pro svou obsáhlost publikováno na stránkách www.psas.cz] 
 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.240.650 

- proti návrhu: 1.250 

- zdrželo se: 476.310 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 

9. Návrh usnesení o odvolání člena dozorčí rady společnosti (bod č. 11 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává Bc. Martinu Šandovou z funkce člena dozorčí 

rady. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.000 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.360 

- proti návrhu: 60 

- zdrželo se: 75.580 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.960 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 
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10. Návrh usnesení o odvolání člena dozorčí rady společnosti (bod č. 11 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává Mgr. Petra Štěpánka, CSc. z funkce člena dozorčí 

rady. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.717.940 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.360 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 75.580 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.954 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 
 

 

11. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 12 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Ing. Miroslava 

Poche – narozen 3. 6. 1978, bytem Velehradská 28, Praha 3. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.640 

- proti návrhu: 1.460 

- zdrželo se: 74.110 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 

12. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 12 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Bc. Františka Adámka – 

narozen 28. 2. 1955, bytem Pejevové 3418/2, Praha 4. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.790 

- proti návrhu: 1.250 

- zdrželo se: 74.170 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 
 

13. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 12 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady MUDr. Borise Šťastného 

– narozen 8. 4. 1970, bytem Nad vodovodem 220/50, Praha 10. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.643.750 
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- proti návrhu: 74.250 

- zdrželo se: 210 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 
 

 

14. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 12 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Davida Zeleného – 

narozen 27. 7. 1973, bytem U jezera 2047/2, Praha 5. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.790 

- proti návrhu: 1.310 

- zdrželo se: 74.110 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 
 

 

15. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 12 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Bc. Ondřeje Pechu – 

narozen 13. 3. 1964, bytem Pod Parukářkou 2760/12, Praha 3. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.718.210 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.642.560 

- proti návrhu: 1.460 

- zdrželo se: 74.190 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.981 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 
 

 

16. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 12 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Rašku 

MBA - narozen 23. 5. 1978, bytem Pod Rovinou 659/3, Praha 4-Krč. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 20.717.940 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.643.830 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 74.110 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.184.954 akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
představuje podíl na základním kapitálu ve výši 78,74 %. 

 

 


