
Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČ: 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 24. 6. 2013 
 

 

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:   Martina Řandu, 

za zapisovatele:     Zuzanu Duškovou, 

za ověřovatele zápisu:    Martina Somló a Petra Zvejšku, 

za osoby pověřené sčítáním hlasů:  Petra Váchu, Blanku Dlouhou, Lenku Kratochvílovou, Lucii 

Pokornou, Barboru Dědkovou, Veroniku Holubovou a Lucii 

Hochmanovou. 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.402.330 

 

Počet hlasů – volba předsedy valné hromady 

-  pro návrh: 25.402.330 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 0  

 

Počet hlasů – volba zapisovatele 

-  pro návrh: 25.401.080 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 1.250  

 

Počet hlasů – volba ověřovatelů zápisu 

-  pro návrh: 25.401.080 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 1.250  

 

Počet hlasů – volba osob pověřených sčítáním hlasů 

-  pro návrh: 25.401.080 

-  proti návrhu: 0 

-  zdrželo se: 1.250  

 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.653.393 akciemi představujícími 96,54 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

 

Návrhy usnesení byly přijaty. 

 

 

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 2012. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.404.080 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.317.980 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 5.086.100 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.653.568 akciemi představujícími 96,55 % podíl na 
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základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

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

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2012 zisk po zdanění ve výši 51.679.882,53 Kč. Valná hromada 

schvaluje následující rozdělení zisku: 

- Do rezervního fondu 2.583.994,- Kč 

- Do sociálního fondu 9.095.888,53 Kč 

- Na účet nerozděleného zisku 40.000.000,- Kč 

- Dividendy a tantiémy nevyplatit 
 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.404.200 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.242.880 

- proti návrhu: 1.570 

- zdrželo se: 5.159.750 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.653.580 akciemi představujícími 96,55 % podíl na 
základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

4. Návrh usnesení o změně stanov společnosti (bod č. 7 programu jednání) 
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti:  

1. Znění článku XII. odst. 5/ písm. a) stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

„schválení a změna následujících dokumentů: 

i. Strategický plán; a 

ii. Roční podnikatelský plán, jenž zahrnuje: 

- Obchodní plán  

- Finanční plán; a 

- Investiční plán.“ 

2. Znění článku XII. odst. 5/ písm. l) stanov se v celém rozsahu ruší.  

Dosavadní ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. m) až r) stanov se nově označují jako ustanovení článku 

XII. odst. 5/ písm. l) až q). 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.404.470 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.318.100 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 5.086.370 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.653.607 akciemi představujícími 96,55 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 
 

Návrh usnesení byl přijat. 
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5. Návrh usnesení o odvolání členů dozorčí rady (bod č. 8 programu jednání) 

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Pavla Caldra a pana Davida 

Zeleného. 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.330.300 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.243.900 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 5.086.400 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.646.190 akciemi představujícími 96,27 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

6. Návrh usnesení o odvolání člena dozorčí rady (bod č. 8 programu jednání) 
Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Bc. Michala Valentu. 

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.404.260 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.243.900 

- proti návrhu: 0 

- zdrželo se: 5.160.360 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.653.586 akciemi představujícími 96,55 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

7. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady (bod č. 9 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Bc. Radka Vondru, 

dat. nar. 23. 6. 1972, trvale bytem Šimanovská 55, Praha 9.  

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.330.360 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.244.450 

- proti návrhu: 120 

- zdrželo se: 5.085.790 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.646.196 akciemi představujícími 96,27 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 
 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady (bod č. 9 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Pavla Maška, dat. 

nar. 13. 6. 1974, bytem Za školou 137, Praha 9.  

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.330.360 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.240.950 

- proti návrhu: 4.300 

- zdrželo se: 5.085.110 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.646.196 akciemi představujícími 96,27 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

9. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady (bod č. 9 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra 

Nováka, dat. nar. 6. 6. 1956, bytem Nučická 1744/5, Praha 10.  

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.330.360 

Počet hlasů  

- pro návrh: 20.240.350 

- proti návrhu: 3.650 

- zdrželo se: 5.086.360 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.646.196 akciemi představujícími 96,27 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

10. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady (bod č. 9 programu jednání) 

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana RNDr. Vladimíra 

Burdu, dat. nar. 22. listopadu 1952, bytem Praha 4, Zahrádecká 371/2.  

 

Údaje o hlasování 

Počet platných hlasů: 25.330.230 

Počet hlasů  

- pro návrh: 5.620 

- proti návrhu: 20.239.860 

- zdrželo se: 5.084.750 

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.646.183 akciemi představujícími 96,27 % podíl na 

základním kapitálu společnosti. 

 

Návrh usnesení nebyl přijat. 


