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P O Z V Á N K A 
na řádnou valnou hromadu Pražské teplárenské a.s. 

 
Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, 
IČO: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 
(dále jen "společnost") svolává 
 

řádnou valnou hromadu, 
 
s datem konání 13. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská 
teplárenská a.s., na adrese Praha 7, Partyzánská 1/7. 
 
I. Pořad jednání: 
 
1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů.  
2. Volba orgánů řádné valné hromady. 
3. Schválení jednacího řádu valné hromady.  
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. 
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013. 
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 

2013. 
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok 2013. 
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.  
9. Rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované. 
10. Změna stanov společnosti. 
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. 
12. Schválení plnění členům orgánů společnosti. 
13. Rozhodnutí o limitu částky vyčleněné pro sponzorské dary v roce 2015. 
14. Závěr. 
 
II. Návrhy usnesení:  
 
K bodu 2 pořadu jednání: Představenstvo společnosti řádné valné hromadě navrhuje, aby předsedou řádné 
valné hromady byl zvolen pan Mgr. Peter Zeman, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní 
Ilona Kinclová, ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Mgr. Jan Hrubý a paní Ing. Markéta Lubovská, a 
osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pan Ing. Michal Panáček, pan Ing. Miroslav Černý, pan 
Miroslav Černý ml. a pan Čeněk Jůzl. 
 
Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na 
dosavadní praxi společnosti. 
 
K bodu 3 pořadu jednání: Řádná valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady Pražská teplárenská 
a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti. 
 
Jednací řád valné hromady je organizační nástroj předvídaný stanovami společnosti a je standardně 
využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Valná hromada nemá přijatý trvalý jednací řád, 
proto je třeba jej schválit. 
 
K bodu 6 pořadu jednání: Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. 
 
Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. 
 
K bodu 7 pořadu jednání: Řádná valná hromada schvaluje: 1. řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění 
předloženém představenstvem společnosti, 2. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 ve znění 
předloženém představenstvem společnosti. 
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Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. 
 
K bodu 8 pořadu jednání: Řádná valná hromada společnosti schvaluje: 1. rozdělení čistého zisku za rok 
2013 ve výši 1.025.554.753,29 Kč a rozdělení částky ve výši 479.296.445,71 Kč z účtu nerozděleného zisku 
minulých let, tj. celkem 1.504.851.199,- Kč tak, že: a) částka ve výši 9.000.000,- Kč se převede jako příděl 
do sociálního fondu, b) částka ve výši 1.486.244.922,- Kč se vyplatí jako dividenda, tj. na jednu akcii 
společnosti se vyplatí 359,- Kč, c) částka ve výši 9.606.277,- Kč se vyplatí jako tantiéma členům 
představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2013, a to v závislosti na 
délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti, a to tak, že členům představenstva se vyplatí částka 
6.532.267,- Kč a členům dozorčí rady se vyplatí částka 3.074.010,- Kč. Dividenda a tantiéma je splatná do 
jednoho měsíce ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. 
 
Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti 
společnosti.  
 
K bodu 9 pořadu jednání: Valná hromada rozhoduje o přeměně cenných papírů – všech akcií emitovaných 
společností Pražská teplárenská a.s., a to 4 139 958 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované cenné papíry. Společnost bez zbytečného odkladu zveřejní své 
rozhodnutí o přeměně na zaknihované cenné papíry včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru 
společnosti cenný papír odevzdá, v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. 
Společnost dále zašle oznámení o přeměně výše uvedených cenných papírů na zaknihované všem 
akcionářům, uvedeným v seznamu akcionářů, na adresu tam uvedenou. Lhůta pro odevzdání cenného 
papíru společnosti činí dva měsíce. Počátek lhůty se stanoví na den následující po dni zveřejnění rozhodnutí 
o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného 
papíru ve stanovené lhůtě, určí představenstvo společnosti k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu a zveřejní 
toto své rozhodnutí v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. Počátek dodatečné 
lhůty se stanoví na den následující po dni zveřejnění rozhodnutí o stanovení dodatečné lhůty v Obchodním 
věstníku. Společnost při vyhlášení dodatečné lhůty upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v 
dodatečné lhůtě, prohlásí za neplatný. Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání společnosti číslo 
účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován; pokud společnosti tento údaj nesdělí, určí 
mu k tomu společnost při odevzdání cenného papíru dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož 
doručení vlastník cenného papíru na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro sdělení čísla účtu v příslušné 
evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, činí dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla 
dodatečná lhůta vlastníku cenného papíru určena. 
 

Návrh usnesení reflektuje požadavek zákona č. 310/2013 Sb., který novelizuje zákon č. 165/2012, o 

podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Jedná se o povinnost zaknihovat všechny 

akcie, emitované akciovou společností, která podporu pobírá. 

 
K bodu 10 pořadu jednání: Valná hromada rozhoduje, že stanovy společnosti ze dne 25. 9. 2013 se mění 
tak, že text dosavadních článků 2 až 45 stanov se ruší a nahrazuje se textem nových článků 1a až 45. 
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), jako celku. 
 
Tato změna se navrhuje zejména z důvodu přizpůsobení obsahu stanov právním předpisům účinným ode 
dne 1. ledna 2014. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z 
důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídit právní poměry uvnitř společnosti.  
 
K bodu 11 pořadu jednání: Řádná valná hromada společnosti schvaluje 1. smlouvu o výkonu funkce mezi 
JUDr. Danielem Křetínským, nar. 9. 7. 1975, bydliště Kostelní 1102/12, Praha 7, a společností v 
předloženém znění, 2. smlouvu o výkonu funkce mezi PhDr. Ľubomírem Fockem, nar. 10. 6. 1954, bydliště 
Náprstkova 276/ 2, Praha 1, a společností v předloženém znění, 3. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. 
Petrem Valertem, nar. 10. 3. 1962, bydliště Myslíkova 209/5, Praha 1, a společností v předloženém znění, 4. 
smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Tomášem Marečkem, nar. 30. 7. 1976, bydliště Michalská 512/2, Praha 
1, a společností v předloženém znění, 5. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Davidem Onderkem, nar. 26. 7. 
1970, bydliště Výletní 396/23, Praha 4, a společností v předloženém znění, 6. smlouvu o výkonu funkce 
mezi Ing. Věrou Šturmovou, nar. 1. 3. 1981, bydliště U Zeměpisného ústavu 508/12, Praha 6, a společností 
v předloženém znění, 7. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Markem Spurným, nar. 20. 11 1974, bydliště 
Nová 914, Průhonice, a společností v předloženém znění, 8. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Ondřejem 
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Martanem, nar. 24. 4. 1982, bydliště Nad Rybníkem 600, Praha 9, a společností v předloženém znění, 9. 
smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Hanou Krejčí, Ph.D., nar. 19. 9. 1972, bydliště Starosuchdolská 61/11, 
Praha 6, a společností v předloženém znění, 10. smlouvu o výkonu funkce mezi Otakarem Ježkem, nar. 18. 
12. 1957, bydliště Španielova 1252/94, Praha 6, a společností v předloženém znění, 11. smlouvu o výkonu 
funkce mezi Taťánou Malcovou, nar. 4. 3. 1961, bydliště Doubek č.p. 110, a společností v předloženém 
znění. 
 
Navrhované smlouvy reflektují změny příslušné úpravy smlouvy o výkonu funkce podle zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
 
K bodu 12 pořadu jednání: Řádná valná hromada schvaluje roční plnění členům představenstva a dozorčí 
rady společnosti pro rok 2013 z titulu pojištění odpovědnosti za škody jimi způsobené při výkonu působnosti 
jako konkretizaci závazků společnosti z uzavřených smluv o výkonu funkce ve výši 6.892,- Kč na osobu. 
 
Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. 
 
K bodu 13 pořadu jednání: Řádná valná hromada schvaluje limit částky vyčleněné pro sponzorské dary 
v roce 2015 ve výši 10.000.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. 
 
III. Podstata navrhovaných změn stanov: 
 
Podstatou navrhovaných změn stanov je: 

 reflektování změny akcií společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované a změny 
v jednotlivých ustanoveních stanov s tím související; 

 podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a změny v jednotlivých 
ustanoveních stanov s tím související, tj. změny ustanovení stanov, které obsahují úpravu podle 
zrušeného obchodního zákoníku a jejich nahrazení podle nové právní úpravy. 

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

Práva spojená s akcií na jméno vykonává ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Právo účasti na valné 
hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, jímž je 3. červen 
2014. 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 seznamu akcionářů. 
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu 
anebo zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při 
příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou 
zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na 
této plné moci musí být úředně ověřen. Dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z 
obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž 
vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit, ne starší než tři měsíce. 
Statutární orgán (člen statutárního orgánu) akcionáře – právnické osoby předkládá aktuální výpis 
z obchodního rejstříku (popř. jiný doklad, prokazující oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu), 
ne starší než tři měsíce. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na základě písemné plné moci 
prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas). 
 
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. 
 
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden 
v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský 
zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů 
před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. 
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V. Upozornění akcionářům: 
 
Návrh změn stanov, řádná a konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti 
č. dv. 531 nebo 534 v pracovních dnech v době od 10:00 do 12:00 hodin, a dále i při jednání řádné valné 
hromady samotné. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své 
nebezpečí. 
 
 

VI. Hlavní údaje řádné (roční) účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): 
Dlouhodobý majetek:  8 023 164  Vlastní kapitál:  8 119 308 
Oběžná aktiva:   1 897 840  Cizí zdroje:  1 792 934 
Aktiva celkem:   9 925 659  Pasiva celkem:  9 925 659 
 
Výsledek hospodaření za účetní období: 
Po zdanění:   1 025 555  Před zdaněním:  1 270 046 
 
VII. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): 
 
Dlouhodobý majetek:  7 279 305  Vlastní kapitál:  7 481 653 
Oběžná aktiva:   1 995 980  Cizí zdroje:  1 737 699 
Aktiva celkem:   9 279 941  Pasiva celkem:  9 279 941 
 
Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období:  1 087 914 
 
 

Představenstvo společnosti 
           Pražská teplárenská a.s. 
 


