Oznámení znění protinávrhu akcionáře se stanoviskem představenstva
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.
se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9
IČO: 601 94 120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“),
v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 21. června 2017
od 13:00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141/4, Praha 9
(dále jen „valná hromada“), na základě ustanovení § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“),
tímto oznamuje akcionářům společnosti znění protinávrhu akcionáře k bodu č. 6 pořadu jednání
valné hromady (Rozhodnutí o rozdělení zisku) a stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu.
Doručení protinávrhu
Společnosti byl dne 30. května 2017 doručen protinávrh akcionáře, společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775 (dále jen „akcionář“) k bodu
č. 6. pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o rozdělení zisku). Protinávrh byl bez zbytečného odkladu
uveřejněn na internetových stránkách společnosti.
Znění protinávrhu a doplňující informace k protinávrhu akcionáře
Protinávrh akcionáře k bodu č. 6. pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o rozdělení zisku) zní následovně:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši
106.160.055,72 Kč po zdanění následovně:
- do sociálního fondu				
6.160.055,72 Kč
- na účet nerozděleného zisku			
0,- Kč
- podíl na zisku (dividendy)			
100.000.000,-- Kč
- podíl na zisku (tantiémy)			
nevyplatit
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 14. 6. 2017. Dividenda je splatná od 30. 6. 2017 na bankovní účet
akcionářů evidovaný pro výplatu dividend v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Pro akcionáře,
kteří jsou v prodlení se sdělením jejich bankovního účtu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, je
dividenda splatná na bankovní účet, který akcionáři uvedou do písemné žádosti, kterou zašlou Společnosti
s jejich úředně ověřeným podpisem.“
Kopie dokumentu obsahujícího uvedený protinávrh akcionáře (včetně zdůvodnění protinávrhu) je přílohou
tohoto oznámení.
Stanovisko představenstva
Představenstvo navrhlo, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši
106.160.055,72 Kč po zdanění tak, že část zisku ve výši 18.160.055,72 Kč se převede do sociálního fondu
a zbylá část zisku ve výši 88.000.000 Kč se převede na účet nerozděleného zisku, přičemž představenstvo
navrhuje nevyplatit dividendy ani tantiémy. Tento návrh na rozdělení zisku společnosti byl uveden také
v pozvánce na valnou hromadu uveřejněné dne 19. května 2017.
Představenstvo uvádí, že důležitým důvodem pro návrh na nevyplacení dividend ze zisku dosaženého
společností v roce 2016 je využití těchto finančních prostředků na rekonstrukci Zařízení pro energetické
využívání odpadu v Malešicích (dále jen „ZEVO Malešice“) v rámci investiční akce „GOLEM“ (generální
obnova linek a ekologizace Malešice). Zahájení této investiční akce se předpokládá v roce 2018
(viz str. 40 výroční zprávy za rok 2016).
Potřeba rekonstrukce ZEVO Malešice vyplývá z technického posouzení jeho stavu po téměř 20 letech provozu.
V této souvislosti byly specializovanou inženýrskou společností vypracovány 3 technicko-ekonomické studie
rekonstrukce všech linek ZEVO Malešice, které se lišily roční kapacitou zpracovaného odpadu, stupněm obnovy
a rozsahem investičních nákladů. Studie byly vypracovány z pohledu technicko-ekonomického, ekologického,
legislativního a v neposlední řadě i z pohledu strategie společnosti. Představenstvo jako optimální preferuje
variantu s předpokládanou životností 25 let a s nejvyšší disponibilitou (minimálně 8.500 hod./rok). Realizace
této varianty by probíhala v období 4 let a její náklady jsou odhadovány ve výši 2,4 mld. Kč.
Podle současných předpokladů celková investiční potřeba společnosti v období let 2018 až 2022 dosáhne
hodnoty cca 3,7 mld. Kč (při zahrnutí celkových nákladů na rekonstrukci ZEVO Malešice ve výši 2,4 mld. Kč).
Na podkladě vytvořeného ekonomického modelu hospodaření celé společnosti a vývoje cash flow v období let
2018 až 2028 bude společnost nucena využít externí financování pro realizaci investic. Vyplacením dividend
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v akcionářem navržené výši by tak došlo k navýšení částky požadovaných externích finančních zdrojů (úvěru)
a k vyššímu úrokovému zatížení společnosti.
Uvedená výše nákladů na rekonstrukci ZEVO Malešice zatím představuje kvalifikovaný odhad vyplývající
z technologicko-ekonomické studie, přičemž konkrétní výše nákladů na tuto investiční akci bude stanovena na
základě výběrového řízení.
Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti zamýšlí v maximální možné míře financovat tuto investiční
akci z vlastních zdrojů, představenstvo navrhuje zisk společnosti dosažený v roce 2016 po přídělu do sociálního
fondu ponechat na účtu nerozděleného zisku.
Představenstvo současně upozorňuje, že ve srovnání s návrhem představenstva akcionář navrhuje do
sociálního fondu společnosti přidělit o 12 mil. Kč méně peněžních prostředků. Představenstvo nemůže
souhlasit s takovým snížením přídělu peněžních prostředků do sociálního fondu. Příděl do sociálního fondu
v akcionářem navržené výši by neumožňoval dostát závazkům společnosti vůči zaměstnancům a odborovým
organizacím, které vyplývají z vnitřních předpisů a z kolektivních smluv.
Představenstvo dále uvádí, že prostředky ze sociálního fondu jsou cíleny zejména na nízkopříjmové skupiny
zaměstnanců, u nichž často dochází ke složitým životním situacím (zejména exekuce). Vedle toho se ze
sociálního fondu hradí zaměstnancům poukázky FLEXI PASS, akce pro zaměstnance, příspěvky odborovým
organizacím nebo také sociální výpomoci. V roce 2017 navíc došlo ke zvýšení příspěvku ze sociálního fondu
na stravenky pro zaměstnance. Sociální výhody placené ze sociálního fondu výrazným způsobem posilují
konkurenceschopnost společnosti při získávání nízkopříjmové skupiny zaměstnanců, kterých je na trhu
nedostatek. Stejně tak využívání sociálního fondu pomáhá snižovat fluktuaci u této skupiny zaměstnanců,
která společnost nemalou mírou finančně zatěžuje. Navržené výrazné snížení přídělu do sociálního fondu by
tak mohlo mít velmi negativní dopad na dnes existující standard péče o zaměstnance společnosti, a tím i na
udržení dostatečného počtu pracovních sil nezbytných pro výkon činnosti společnosti.
Na základě výše uvedeného představenstvo setrvává na svém původním návrhu. Představenstvo však
ponechává na rozhodnutí valné hromady, tj. akcionářů společnosti, jakým způsobem bude zisk společnosti za
rok 2016 rozdělen.
Znění výroční zprávy za rok 2016, na kterou toto stanovisko odkazuje, jakož i znění doručeného protinávrhu
akcionáře, jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE.
Doplňující informace
Pro případ přijetí návrhu akcionáře, dle kterého by mělo dojít k výplatě podílu na zisku formou dividend
akcionářům společnosti, jak uvedeno výše, představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy uvádí
rozvrh výplaty dividendy a údaje o osobě, prostřednictvím které by společnost dividendy vyplatila:
a) Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč by činila 15,20 Kč před zdaněním.
Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč by činila 38,01 Kč před zdaněním. Výše
dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč by činila 38.005,96 Kč před zdaněním.
Představenstvo upozorňuje, že částka navrhovaná akcionářem k rozdělení mezi všechny akcionáře ve
formě dividendy není bez zbytku dělitelná mezi všechny akcie emitované společností. Uvedená výše
dividendy připadající na jednotlivé akcie je proto zaokrouhlena na setiny. V případě schválení protinávrhu
akcionáře si představenstvo vyhrazuje právo upřesnit rozvrh výplaty dividendy, jakož i další podmínky pro
výplatu dividend.
b) Výplata dividendy by byla provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
Tento dokument může obsahovat také vnitřní informace ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, v platném znění. Společnost proto tento dokument uveřejňuje současně způsobem
stanoveným pro zveřejňování vnitřních informací.
V Praze dne 9. června 2017
Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva

Ing. Karel Šašek
místopředseda představenstva
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