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ROZHODNUTÍ
Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem
podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a orgán příslušný k rozhodnutí podle § 391
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů rozhodla ve správním řízení vedeném podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o žádosti hlavního města
Prahy, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město,
PSČ 110 00, právně zastoupeného Mgr. Janem Hrabou, advokátem se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 30a/404, PSČ 140 00, o udělení souhlasu podle § 391 odst. 1 zákona
o obchodních korporacích k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech
ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti Pražské
služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, takto:
Hlavnímu městu Praze, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré
Město, PSČ 110 00, se podle § 391 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uděluje
souhlas k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických
cenných papírů společnosti Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Praha 9, Pod
Šancemi 444/1, na hlavního akcionáře.
ODŮVODNĚNÍ
(1) Účastník řízení dne 6. září 2018 doručil České národní bance žádost podle § 391 zákona
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) o udělení souhlasu k přijetí rozhodnutí valné
hromady společnosti Pražské služby, a.s., (dále jen „PS“) o přechodu všech ostatních
účastnických cenných papírů společnosti PS na účastníka řízení jako hlavního akcionáře (dále
jen „vytěsnění“).
(2) Podle § 375 ZOK je hlavním akcionářem akcionář, který vlastní ve společnosti akcie,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti,
na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl
na hlasovacích právech ve společnosti.
(3) Základní kapitál společnosti PS činí 2 631 166 600 Kč. Účastník řízení je podle
předložených kopií výpisů z majetkových účtů vlastníkem akcií představujících 96,25% podíl

na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PS. Účastník řízení tedy je hlavním
akcionářem společnosti PS ve smyslu § 375 ZOK.
(4) Akcie společnosti PS o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, ISIN CZ0009055158, jsou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., takže
se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky k přijetí rozhodnutí valné hromady
společnosti PS o vytěsnění.
(5) Podle § 391 odst. 2 ZOK posuzuje Česká národní banka, zda hlavní akcionář řádně
zdůvodnil navrhovanou výši protiplnění. Účastník řízení navrhl protiplnění ve výši 2 928 Kč
za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 1 172 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě
400 Kč. Jako zdůvodnění navrhované výše protiplnění předložil dokument „Odůvodnění
ve věci doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů
společnosti Pražské služby, a.s.“ (dále jen „Odůvodnění“) zpracovaný znaleckým ústavem
APOGEO Esteem, a.s., IČO 26103451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.
(6) Česká národní banka Odůvodnění přezkoumala a dospěla k závěru, že odůvodňuje
navrhovanou výši protiplnění. Podle § 376 odst. 1 ZOK mají minoritní akcionáři PS právo
na přiměřené protiplnění v penězích, přičemž za přiměřené lze považovat takové protiplnění,
které je rovno nebo vyšší než (tržní) hodnota akcií PS. V daném případě lze
na základě Odůvodnění učinit závěr, že navrhovaná výše protiplnění je rovna nebo vyšší
než (tržní) hodnota akcií PS. V tom smyslu byla tedy navrhovaná výše protiplnění řádně
zdůvodněna.
(7) Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Česká národní banka tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad u České národní
banky, Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních
a sankčních řízení. Lhůta pro podání rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní
banky.
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