JEDNACÍ ŘÁD
VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
Pražská energetika, a.s.
v souladu s článkem 15 odst. 1 stanov společnosti

Článek 1
1. Tento jednací řád valné hromady obchodní společnosti Pražská energetika, a.s. (dále jen
"společnost"), upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a stanovami
způsob prezence akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné
hromadě a způsob hlasování. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které nejsou upraveny
tímto jednacím řádem, se řídí stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK.

Článek 2
1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím člena svého
statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce
akcionáře je povinen při zápisu do listiny přítomných odevzdat představenstvu písemnou plnou
moc, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží
rovněž výpis z obchodního nebo jiného 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 nebo jiném 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. Pokud akcionáře zastupuje na valné hromadě osoba podle
ustanovení § 400 ZOK, tato osoba se namísto plnou mocí prokazuje výpisem z evidence
investičních nástrojů, vyjma případu, kdy si společnost pro dané účely výpis z takové evidence
vyžádá.
2. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno prezenční místo, kde pověřené osoby ověří
totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezmou od akcionářů
příslušné listiny požadované k registraci na valnou hromadu (plné moci, výpisy z obchodního
rejstříku, apod.).
3. Prezenční místo provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydává akcionáři identifikační kartu
s jeho identifikačním číslem a hlasovací lístky se shodným identifikačním číslem. Podpisem na
prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s
vyplněným identifikačním číslem. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře
prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu. V případě, že
společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných, uvede tuto skutečnost do listiny
přítomných včetně důvodu odmítnutí.
4. Prezence se uskutečňuje v místě konání valné hromady a v čase uvedeném v pozvánce na
valnou hromadu (dále jen "pozvánka").
5. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady
se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou
přítomnost na valné hromadě ukončit. V tomto případě je akcionář povinen odevzdat identifikační
kartu a nepoužité hlasovací lístky a podepsat prohlášení o ukončení své účasti na jednání valné
hromady, na kterém prezenční místo zaznamená identifikaci akcionáře a čas ukončení jeho účasti
na valné hromadě.

6. Před zahájením valné hromady vyhotoví prezenční místo protokol o usnášeníschopnosti valné
hromady a předloží jej osobě pověřené zahájením valné hromady. V průběhu valné hromady
prezenční místo před každým hlasováním k příslušnému bodu pořadu jednání vyhotoví protokol o
usnášeníschopnosti valné hromady. Předsedovi valné hromady jej předloží na vyžádání a rovněž
vždy, kdy dojde ke změně počtu přítomných akcionářů.

Článek 3
1. Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady její jednání řídí svolavatel,
resp. člen představenstva, kterého představenstvo pověří zahájením valné hromady. Totéž platí,
nebude-li předseda valné hromady zvolen nebo nebude-li moci zvolený předseda valné hromady
z vážných důvodů v řízení valné hromady pokračovat. Pokud by nemohli z vážných důvodů
pokračovat ve své práci na valné hromadě zvolený zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba
pověřená sčítání hlasů (dále jen „skrutátor“), určí je svolavatel. Totéž platí, pokud zapisovatel,
ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů nebudou zvoleni.
2. Valná hromada projednává a rozhoduje o záležitostech, které byly zařazeny na její pořad jednání.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat
nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
3. Každý akcionář je za podmínek stanovených ZOK a tímto jednacím řádem na valné hromadě
oprávněn hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí
ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady
nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem
zařazeným na pořad valné hromady.
4. Akcionář má pro přednesení každé své žádosti o vysvětlení na valné hromadě či pro přednesení
každého svého návrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut. Akcionář může žádost o
vysvětlení podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím
konáním. Text každé takové žádosti nesmí obsahovat více než 100 slov.
5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen ho
doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady tak, aby představenstvo
mohlo v souladu se ZOK splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh, případně jeho podstatu,
společně se svým stanoviskem akcionářům. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob
do dozorčí rady. Akcionář má pro přednesení svého protinávrhu na valné hromadě časové
omezení 10 minut.
6. Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a členové závodní rady.
Příslušné části valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil
akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku, pokud o to bude požádán. Valné
hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem
nebo dozorčí radou.
7. Na valné hromadě jsou žádosti o vysvětlení (dále jen "dotazy"), návrhy a protesty akcionáři
oprávněni podávat buď písemně na k tomu připraveném diskusním lístku anebo ústně na základě
výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře
(z identifikační karty), obchodní firmou, názvem či jménem a příjmením akcionáře a podpisem
akcionáře. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh nebo protest a kterého bodu jednání
valné hromady se týká. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska valné hromady
(dále jen "informační středisko"). Při předávání je akcionář povinen se prokázat identifikační
kartou. Chce-li akcionář podat svůj dotaz, návrh nebo protest ústně, po výzvě předsedy valné
hromady uvede své identifikační číslo akcionáře (z identifikační karty), obchodní firmu, název či
jméno a příjmení, bod pořadu jednání valné hromady, ke kterému hodlá vystoupit a údaj, zda jde o
dotaz, návrh nebo protest a poté sdělí obsah předmětného dotazu, návrhu či protestu.
8. Informační středisko označí podané diskusní lístky časem převzetí a předá je předsedovi valné
hromady, který je povinen zabezpečit přednesení všech dotazů, návrhů a protestů valné hromadě.
9. Při přednesení a nakládání s dotazy, návrhy a protesty se postupuje takto:
a) dotazy: předseda valné hromady přednese všechny písemné dotazy, které se vztahují k
projednávanému bodu pořadu jednání valné hromady, popř. vyzve akcionáře k ústnímu

přednesení dotazu a poté zajistí jejich zodpovězení. O pořadí vyřízení dotazů, popř. o
tom, zda akcionář bude případný doplňující dotaz moci položit rovnou, rozhoduje
předseda valné hromady.
b) návrhy: předseda valné hromady přednese všechny návrhy, které se vztahují k
projednávanému bodu pořadu jednání valné hromady, popř. vyzve akcionáře k ústnímu
přednesení návrhu. Posoudí návrhy, zda splňují náležitosti dané ZOK a stanovami
společnosti a ty, které nevyhovují stanoveným podmínkám, vyřadí. Nejprve se hlasuje o
návrhu předloženém představenstvem společnosti. Není-li tento návrh přijat, popř. jde-li o
bod pořadu jednání zařazený na žádost akcionáře, ke kterému představenstvo vlastní
návrh nepředkládá, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, o kterém rozhodne
předseda valné hromady. V případě, že bude některý z návrhů přijat, o dalších návrzích
se již nehlasuje;
c) protesty: je-li proti usnesení přijatému valnou hromadou podán protest, předseda valné
hromady písemný protest přednese, popř. vyzve akcionáře k ústnímu přednesení protestu
a zajistí uvedení protestu do zápisu z jednání valné hromady.
10. O řešení procedurálních záležitostí (včetně přerušení jednání, vyhlášení přestávky, udělení slova
apod.) rozhoduje předseda valné hromady.

Článek 4
1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři
mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30% základního kapitálu
společnosti.
2. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých návrzích usnesení
a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje.
3. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně
v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Akcionář vyznačí
příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek
vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který
obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit
předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel
v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své
identifikační číslo (z identifikační karty).
4. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky podepsané jinou osobou než akcionářem a
hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku nebo s nevyplněným nebo špatným
identifikačním číslem (z identifikační kary) jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány
hlasovací lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo
nejasnými informacemi). Za neplatné budou dále považovány lístky s jednou řádkou otázek, které
budou mít zaškrtnuto více než jedno místo pro odpověď. Za neplatné budou dále považovány
řádky na jinak platných lístcích s více řádky otázek, kde bude v jedné řádce zaškrtnuto více než
jedno místo pro odpověď. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, akcionář požádá o
pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými
podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři takovýto hlasovací lístek za nový.
5. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že
bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi
valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky
budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápise z valné hromady.
6. Jestliže je podle výsledků přijato usnesení k danému bodu pořadu jednání a byly-li zapsány
všechny k němu podané protesty, dále se o tomto bodu pořadu jednání valné hromady nejedná a
předseda valné hromady pokračuje dalším bodem pořadu jednání valné hromady.

Článek 5
1. Tento jednací řád byl schválen řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 26. 6. 2014 a je
platný až do doby, kdy valná hromada rozhodne o jeho změně nebo zrušení a schválení nového
jednacího řádu.

