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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, 
Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 1509 („Společnost“),

v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), v platném znění („zákon 
o obchodních korporacích“), a čl. 12 stanov Společnosti,

svolává

řádnou
valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 24. června 2016 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře 
v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. na adrese Praha 7, Partyzánská 1/7.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení;

2. Volba orgánů valné hromady;

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za 
rok 2015;

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015;

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího 
majetku za rok 2015;

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015;

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015;

8. Objasnění projektu rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické 
společnosti v právní formě akciové společnosti v souladu se zákonem 
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů („zákon o přeměnách“);

9. Seznámení akcionářů se znaleckou zprávou o rozdělení Společnosti odštěpením se 
vznikem jedné nové nástupnické společnosti;

10. Seznámení akcionářů s podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo ve 
Společnosti v období od vyhotovení projektu rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem 
jedné nové nástupnické společnosti do dne konání valné hromady;

11. Schválení rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické 
společnosti;

12. Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku a stanovení tantiém;

13. Změny v orgánech Společnosti;

14. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti;

15. Určení auditora;

16. Rozhodnutí o limitu částky vyčleněné pro sponzorské dary v roce 2017;

17. Závěr.
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K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná 
hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„Pan Mgr. Peter Zeman je zvolen předsedou valné hromady. Pan Mgr. Jakub Stanzel je 
zvolen zapisovatelem valné hromady. Pan Ing. Mgr. Jan Hrubý a paní Ing. Markéta 
Lubovská jsou zvoleni ověřovateli zápisu. Pan Ing. Michal Panáček, pan Ing. Miroslav 
Černý, pan Miroslav Černý ml. a pan Čeněk Jůzl jsou zvoleni osobami pověřenými 
sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a čl. 13 odst. 1 stanov 
Společnosti valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, dva 
ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o 
stavu jejího majetku za rok 2015 seznámí představenstvo Společnosti akcionáře s touto 
zprávou.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o 
stavu jejího majetku za rok 2015 seznámí dozorčí rada Společnosti akcionáře se zprávou 
dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti 
a o stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem 
Společnosti.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní 
praxi Společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje: 
1. řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem 
Společnosti, 
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2. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem 
Společnosti.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní 
praxi Společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 572 489 891,06 Kč tak, že 
částka 572 489 891,06 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k navrhovanému pořadu jednání, kde se v dalších bodech předkládá rozdělení
Společnosti odštěpením, se navrhuje rozhodnout o převodu zisku za rok 2015 na účet 
nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s § 301 odst. 2 zákona o přeměnách musí představenstvo Společnosti před 
rozhodnutím o schválení rozdělení Společnosti objasnit akcionářům projekt rozdělení.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s § 301 odst. 3 zákona o přeměnách musí představenstvo Společnosti před 
rozhodnutím o schválení rozdělení Společnosti seznámit akcionáře se znaleckou zprávou 
o rozdělení.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s § 301 odst. 3 zákona o přeměnách musí představenstvo Společnosti před 
rozhodnutím o schválení rozdělení Společnosti seznámit akcionáře s informací
o podstatných změnách týkajících se jmění, k nimž došlo ve společnostech zúčastněných na 
rozdělení v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady.

K bodu 11 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná 
hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„I. Valná hromada společnosti Pražská teplárenská a.s. schvaluje projekt rozdělení 
odštěpením společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, 
Partyzánská 1/7, PSČ 17000, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
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sp. zn. B 1509, jako společnosti rozdělované, se vznikem nové nástupnické společnosti
v právní formě akciové společnosti s obchodní firmou PT Real Estate, a.s., vyhotovený 
dne 19. května 2016 (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce šestnáct).

II. Valná hromada společnosti Pražská teplárenská a.s. schvaluje konečnou účetní 
závěrku rozdělované společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem 
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, sp. zn. B 1509, zpracovanou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení 
odštěpením, tedy k 31. prosinci 2015 (slovy: k třicátému prvnímu prosinci roku dva 
tisíce patnáct).

III. Valná hromada společnosti Pražská teplárenská a.s. schvaluje zahajovací rozvahu 
rozdělované společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, 
Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 1509, a zahajovací rozvahu nově vznikající nástupnické společnosti, přičemž 
obě uvedené zahajovací rozvahy byly sestaveny k rozhodnému dni rozdělení 
odštěpením, tj. k 1. lednu 2016 (slovy: k prvnímu lednu roku dva tisíce šestnáct).“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala výše uvedená rozhodnutí 
v souvislosti s plánovaným rozdělením Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové 
sesterské akciové společnosti PT Real Estate, a.s. Společnost se tak rozdělí, aniž by zanikala, 
a vyčleněná část jejího jmění v rozsahu určeném projektem rozdělení přejde ke dni zápisu 
rozdělení do obchodního rejstříku na uvedenou nástupnickou společnost. 

Na základě uvedeného rozdělení Společnosti odštěpením má být dosaženo vytvoření nové 
společnosti PT Real Estate, a.s. s tím, že do vlastnictví této společnosti přejdou v souladu 
s pravidly projektu rozdělení akcie vlastněné Společností vydané následujícími společnostmi:

 akciovou společností s obchodní firmou RPC, a.s., IČO: 036 69 475, se sídlem 
Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20291, 

 akciovou společností s obchodní firmou Nový Veleslavín, a.s., 
IČO: 036 55 636, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20282, 

 akciovou společností s obchodní firmou Pod Juliskou, a.s., IČO: 036 68 231, se 
sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20281,

 akciovou společností s obchodní firmou Nová Invalidovna, a.s., 
IČO: 036 58 767, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20290, 

 akciovou společností s obchodní firmou Michelský trojúhelník, a.s., 
IČO: 036 34 051, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20283, 

 akciovou společností s obchodní firmou Nové Modřany, a.s., 
IČO: 036 58 082, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20289, 

 akciovou společností s obchodní firmou PT Properties I, a.s., 
IČO: 036 53 901, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20287, 

 akciovou společností s obchodní firmou PT Properties II, a.s., 
IČO: 036 23 475, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20285,
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 akciovou společností s obchodní firmou PT Properties III, a.s., 
IČO: 036 34 329, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20288, a

 akciovou společností s obchodní firmou PT Properties IV, a.s., 
IČO: 036 40 787, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20286.

Znění navrhovaných usnesení je vyžadováno zákonem o přeměnách, který stanoví, že 
rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení musí obsahovat rozhodnutí o schválení 
konečné účetní závěrky rozdělované společnosti a zahajovacích rozvah rozdělované 
společnosti a nástupnické společnosti. 

Údaje o vlivu rozdělení na akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti 
a nástupnické společnosti

Rozdělení nebude mít na akcie dosavadních akcionářů Společnosti žádný vliv, tyto akcie 
nebudou předány k výměně (současní akcionáři Společnosti pouze k těmto akciím obdrží 
akcie nástupnické společnosti PT Real Estate, a.s. v souladu s výměnným poměrem dle 
projektu rozdělení), neštěpí se, jejich jmenovitá hodnota se nezvyšuje ani nesnižuje, jejich 
podoba, druh ani forma se nemění, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry 
na zaknihované cenné papíry.

Upozornění na práva akcionářů v souvislosti s rozdělením Společnosti

Představenstvo tímto upozorňuje akcionáře Společnosti na jejich práva uvedená níže.

Akcionář Společnosti má právo nahlédnout v sídle Společnosti v období alespoň jednoho 
měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady Společnosti, jež má rozhodnout 
o schválení rozdělení, do následujících dokumentů:

a) projektu rozdělení;

b) účetních závěrek Společnosti za poslední tři účetní období a zpráv auditora o jejich 
ověření;

c) konečné účetní závěrky Společnosti a zprávy auditora o jejím ověření;

d) zahajovacích rozvah Společnosti a nástupnické společnosti PT Real Estate, a.s. a zpráv 
auditora o jejich ověření;

e) zprávy o rozdělení Společnosti;

f) znalecké zprávy o rozdělení;

g) posudku znalce pro ocenění jmění přecházejícího na nástupnickou společnost PT Real 
Estate, a.s.

Akcionář má právo vyžadovat od Společnosti, aby mu bez zbytečného odkladu bezplatně 
vydala opis nebo výpis z listin uvedených výše, s výjimkou posudku znalce pro ocenění jmění 
uvedeného pod písm. g).

Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací 
využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze 
dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Výše uvedené dokumenty jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti č. dv. 524 nebo 
531 v pracovních dnech v době od 10:00 do 16:00 hodin a dále i při jednání řádné valné 
hromady samotné. 
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Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti

Představenstvo předkládá akcionářům následující vybrané údaje z konečné účetní závěrky 
Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2015, která má být schválena na valné hromadě 
Společnosti (částky jsou uvedeny v tisících Kč).

Dlouhodobý majetek: 6 877 414 Vlastní kapitál
Oběžná aktiva: 666 469 (včetně základního kapitálu): 6 319 165
Ostatní aktiva: 3 562 Cizí zdroje: 1 212 626

Ostatní pasiva: 15 654
Aktiva celkem: 7 547 445 Pasiva celkem: 7 547 445

Zisk běžného účetního období: 572 490

K bodu 12 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje rozdělení částky ve výši 373 621 333,02 Kč z účtu 
nerozděleného zisku minulých let, na který byl převeden zisk Společnosti za rok 2015 
na základě usnesení k rozdělení zisku za rok 2015 schváleného valnou hromadou 
Společnosti dne 24. 6. 2016 tak, že: 
a) částka ve výši 7 286 400,- Kč se převede jako příděl do sociálního fondu, 
b) částka ve výši 356 036 388,- Kč se vyplatí jako dividenda, tj. na jednu akcii Společnosti 
se vyplatí 86,- Kč, 
c) částka ve výši 9 635 092,- Kč se vyplatí jako tantiéma členům představenstva a 
dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2015, a to v závislosti na 
délce jejich působení v tom kterém orgánu Společnosti, a to tak, že členům 
představenstva se vyplatí částka 6 551 862,- Kč a členům dozorčí rady se vyplatí částka 
3 083 230,- Kč,
d) částka 663 453,02 Kč bude použita na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých 
let.
Dividenda a tantiéma je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí 
valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a z výsledků podnikatelské 
činnosti Společnosti. 

K bodu 13 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada volí:
1. členem dozorčí rady pana Otakara Ježka, dat. nar. 18. 12. 1957, bytem Španielova 

1252/94, Řepy, 163 00 Praha 6,
2. členem dozorčí rady paní Taťánu Malcovou, dat. nar. 4. 3. 1961, bytem Doubek 

č.p. 110, 251 01 Doubek.“

Zdůvodnění:

Změny v orgánech Společnosti jsou v působnosti valné hromady. 
V současnosti je neobsazeno jedno místo v představenstvu (po rezignaci paní JUDr. Radmily 
Kleslové). Představenstvo nepředkládá žádný návrh k volbě člena představenstva. Tento bod 
bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
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Od 27. 5. 2016 jsou neobsazená dvě místa v dozorčí radě (končí funkční období panu Otakaru 
Ježkovi a paní Taťáně Malcové, kteří byli původně zvoleni jako zástupci zaměstnanců). 
Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby tyto osoby pokračovaly ve výkonu své funkce.

K bodu 14 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje:
1. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Otakarem Ježkem, dat. nar. 18. 12. 1957, 

bytem Španielova 1252/94, Řepy, 163 00 Praha 6, a Společností v předloženém 
znění, 

2. smlouvu o výkonu funkce mezi paní Taťánou Malcovou, dat. nar. 4. 3. 1961, 
bytem Doubek č.p. 110, 251 01 Doubek, a Společností v předloženém znění,

3. smlouvu o výkonu funkce mezi ………….a Společností v předloženém znění.“

Zdůvodnění:

Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti je v působnosti valné hromady. 
Pro případ, že budou zvoleni noví členové představenstva nebo dozorčí rady, představenstvo 
předkládá návrh usnesení ke schválení smluv o výkonu funkce navržených členů dozorčí rady, 
který bude dále upraven nebo doplněn o jména nově zvolených členů představenstva nebo 
dozorčí rady. 

K bodu 15 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro audit účetní závěrky za účetní období 
2016, 2017 a 2018 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní 
praxi Společnosti.

K bodu 16 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje limit částky vyčleněné pro sponzorské dary v roce 2017 ve 
výši 10.000.000,- Kč.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní 
praxi Společnosti.

Dostupnost dokumentů

Účetní závěrka k 31. 12. 2015, konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2015 a zpráva o 
vztazích Společnosti za rok 2015 jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne uveřejnění 
pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti č. dv. 524 nebo 531 v pracovních dnech v 
době od 10:00 do 16:00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Účetní 
závěrka k 31. 12. 2015, konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2015, zpráva o vztazích 
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Společnosti za rok 2015 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a 
o stavu jejího majetku za rok 2015 je k dispozici také na internetových stránkách Společnosti 
jako součást výroční zprávy za rok 2015.

Prezence akcionářů, rozhodný den

Zápis do listiny přítomných bude zahájen ve 13:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem je 17. červen 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo 
účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, 
která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci investičních nástrojů. Akcionář je oprávněn 
účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci 
investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií 
předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních 
nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z 
evidence investičních nástrojů, který si Společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. 
Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat 
písemnou plnou moc představenstvu, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá 
rozsah zástupcova oprávnění, včetně skutečnosti, zda byla plná moc udělena pro zastoupení 
na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li zástupcem právnické osoby, 
předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou 
osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za 
zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu 
akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu 
zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj 
udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo 
je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu 
akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve 
statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném 
předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře 
význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 
1 hlas.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům uvedeným v pozvánce na 
valnou hromadu, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu 
Společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby 
představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se 
zákonem o obchodních korporacích. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které 
budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou 
hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen nejpozději do 7 dnů 
před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se svým stanoviskem a pozvánkou na 
valnou hromadu.

představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s.




