Zpráva dozorčí rady společnosti Pražské služby, a. s.
o činnosti dozorčí rady, přezkumu výroční zprávy za rok
2015, přezkumu účetní závěrky za rok 2015, přezkumu
návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a přezkumu
zprávy o vztazích za rok 2015
13. 5. 2016

1. ÚVOD
Dozorčí rada společnosti Pražské služby, a. s. (dále jen „Společnost“) tímto předkládá
akcionářům Společnosti a řádné valné hromadě, která bude rozhodovat o schválení účetní
závěrky za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, tuto zprávu o činnosti dozorčí
rady za období od 28. dubna 2015 do 13. května 2016 (dále jen „Předmětné období“).
2. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY
V Předmětném období pracovala dozorčí rada v následujícím složení:
 Mgr. Petr Štěpánek, CSc., předseda dozorčí rady
 RNDr. Marcela Plesníková, místopředseda dozorčí rady
 Ing. Radim Haluza
 Bc. Alexander Bellu
 Ing. Jiří Bodenlos
 Ing. Zdeněk Matoušek
 Ing. Martin Somló
3. ČINNOST DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti dohlížela v Předmětném období na výkon
působnosti představenstva a činnost Společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda
činnost Společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, usneseními
valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů Společnosti.
Členové dozorčí rady průběžně dostávají podklady, které projednává představenstvo
Společnosti na jeho jednáních. Stejně tak se členové dozorčí rady pravidelně účastní jednání
představenstva. Díky tomu dozorčí rada nepřetržitě dohlíží na výkon působnosti
představenstva a činnost Společnosti i mimo jednání dozorčí rady.
Dozorčí rada v této souvislosti konstatuje, že představenstvo poskytovalo dozorčí radě
včasné a úplné nezbytné informace pro kontrolní činnost dozorčí rady.
Při výkonu své kontrolní působnosti dozorčí rada ani u ostatních záležitostí nezjistila v
činnosti představenstva Společnosti žádné podstatné nedostatky.
4. PŘEZKUM VÝROČNÍ ZPRÁVY, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU A
ZPRÁVY O VZTAZÍCH A VYJÁDŘENÍ RESP. STANOVISKO DOZORČÍ RADY K TĚMTO
DOKUMENTŮM
Dozorčí rada přezkoumala předloženou výroční zprávu Společnosti za rok 2015.
Dále dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2015, jejíž správnost byla
ověřena nezávislou auditorskou společností BDO Audit s.r.o. Nezávislý auditor v jeho výroku
k řádné účetní závěrce potvrdil, že účetní závěrka Společnosti za rok 2015 podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2015 a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
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K těmto dokumentům nemá dozorčí rada žádné připomínky a dozorčí rada doporučuje valné
hromadě schválit účetní závěrku za rok 2015.
Dozorčí rada přezkoumala rovněž návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 ve
výši 91.262.106,18 Kč následujícím způsobem:
- do sociálního fondu
13.262.106,18 Kč;
- na účet nerozděleného zisku
78.000.000,- Kč;
- podíl na zisku (dividendy a tantiémy)
nevyplatit.
Dozorčí rada k tomuto návrhu nemá žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit
návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2015 předloženou představenstvem
Společnosti. K této zprávě nemá dozorčí rada žádné připomínky. Ohledně vyrovnání újmy
způsobené hl. m. Prahou je dozorčí rada toho názoru, že újma uplatněná představenstvem
vůči hl. m. Praze dopisem ze dne 2. ledna 2015 byla v plném rozsahu uhrazena hl. m. Prahou.
Dozorčí rada vítá, že k vyřešení této záležitosti došlo smírnou cestou.
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
předseda dozorčí rady
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