
Souhrnná vysvětlující zpráva o některých záležitostech
vlastního kapitálu podle § 118 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu za rok 2007
2. část bodu 2 pořadu jednání valné hromady 21. 5. 2008

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

nyní mi dovolte, abych vás seznámil se souhrnnou vysvětlující zprávou podle § 118 odst. 8 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu týkající se některých požadavků uvedených v ustanovení § 118 odst. 3 písm. g) až q) tohoto
zákona. Povinnost zpracování této zprávy a její předložení Vám, akcionářům společnosti ČEZ, je novinkou
platnou od 1. dubna letošního roku.

Vlastní kapitál k 31. 12. 2007 (mil. Kč)

2007 2006
ČEZ, a. s.
Vlastní kapitál 149 448 182 236

Základní kapitál 59 221 59 221

Vlastní akcie -55 972 -1 943

Nerozdělené zisky a kapitálové fondy 146 199 124 958

Konsolidované výsledky Skupiny ČEZ
Vlastní kapitál 184 226 207 653

Základní kapitál 59 221 59 221

Vlastní akcie -55 972 -1 943

Nerozdělené zisky a kapitálové fondy 168 103 137 659

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem 171 352 194 937

Menšinové podíly 12 874 12 716

Akcie

Cenný papír ISIN Datum Objem Podoba Forma Jmenovitá Trh Obchodován od
emise hodnota

Akcie registrovaná CZ0005112300 15. 2. 1999 59,2 mld. Kč zaknihovaná na majitele 100 Kč BCPP 22. 6. 1993

BCPP hlavní trh 25. 1. 1994

RM-Systém 23. 2. 1999

GPW 25. 10. 2006

Vlastní kapitál akciové společnosti ČEZ dosáhl ke konci roku 2007 výše 149,4 mld. Kč. Tvoří jej tři základní
položky: základní kapitál, vlastní akcie a nerozdělené zisky minulých let.
Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 59 221 084 300 Kč. Skládá se z 592 210 843 ks
akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Veškeré akcie jsou plně splaceny, mají zaknihovanou podobu, znějí na
majitele a jsou registrovány.
Vlastní akcie jsou vykázány v hodnotě 56,0 mld. Kč. Akcie jsou zde vykázány v ceně, za kterou byly pořízeny.
Nerozdělené zisky z minulých let dosáhly výše 146,2 mld. Kč.
Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní
práva. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných
papírů ve Varšavě v Polské republice a jsou neomezeně převoditelné.
Ani žádné jiné cenné papíry vydané společností ČEZ nemají omezenou převoditelnost a nejsou s nimi spojena
žádná zvláštní práva.
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Struktura akcionářů (%)

Podíl na Podíl na Podíl na Podíl na Podíl na Podíl na
základním kapitálu hlasovacích právech základním kapitálu hlasovacích právech základním kapitálu hlasovacích právech

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 k 15. 5. 2008
Právnické osoby celkem 95,74 95,72 95,86 95,47 95,55 95,06
Česká republika 67,61 68,01 65,99 72,13 64,28 71,42

Ostatní právnické osoby 24,27 23,82 19,04 11,51 19,68 10,76

v tom: tuzemské 2,93 2,36 10,24 1,90 11,52 1,70

v tom: ČEZ, a. s. 0,58 0,00 8,51 0,00 9,99 0,00

třetí osoby 2,35 2,36 1,73 1,90 1,53 1,70

zahraniční 21,34 21,46 8,80 9,61 8,16 9,06

Správci 3,86 3,89 10,83 11,83 11,59 12,88

Fyzické osoby celkem 4,26 4,28 4,14 4,52 4,45 4,94
v tom: tuzemské 4,15 4,17 4,04 4,41 4,34 4,82

zahraniční 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12

Podíl na hlasovacích právech vychází z:
1) nehlasování vlastními akciemi ČEZ, a. s. (§ 161d odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.)
2) hlasování správců všemi spravovanými akciemi.

Největším akcionářem společnosti ČEZ je Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí České republiky.
Její podíl na základním kapitálu se v průběhu roku 2007 snížil z důvodu uskutečňování rozhodnutí vlády
České republiky ze dne 19. 3. 2007 o prodeji 7% podílu v ČEZ, a. s., a koncem roku činil 65,99 %.
Společnost neeviduje žádné další akcionáře, jejichž jednotlivý podíl by překročil hranici stanovenou § 181
odst. 1 obchodního zákoníku, která v případě naší společnosti činí 3 % základního kapitálu, a disponovali by
proto právy přiznanými z toho důvodu obchodním zákoníkem.
Podíl jednotlivých akcionářů na hlasovacích právech se liší od podílu na základním kapitálu v důsledku
držených vlastních akcií, se kterými nemůže společnost vykonávat hlasovací práva s nimi spojená, a tím se
zvyšují podíly na hlasovacích právech všech ostatních akcionářů relativně k podílu na základním kapitálu.
Podíl 10,83 % na základním kapitálu k 31. 12. 2007 drželi správci. Společnost ČEZ nemá možnost zjistit
akcionáře, jejichž cenné papíry jsou jimi spravovány. Výkon hlasovacích práv na valné hromadě z těchto akcií
provádí správce.
Pokud jde o omezení hlasovacích práv některých akcií, potom platí, že hlasovací práva spojená s vlastními
akciemi, které akciová společnost ČEZ nabyla na základě usnesení valné hromady, nejsou v souladu
s ustanovením § 161d obchodního zákoníku společností vykonávána.
Společnosti ČEZ nejsou známy žádné smlouvy mezi Vámi – akcionáři, které by mohly vyústit ve ztížení
převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.
Volbu a odvolání členů představenstva společnosti provádí v souladu se stanovami dozorčí rada prostou většinou
hlasů. O změně stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů.
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech
záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné
hromady či dozorčí rady. Valné hromadě konané dne 23. 4. 2007 navrhlo představenstvo přijetí usnesení
o nabytí vlastních akcií společnosti v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů. Valná hromada nabytí
vlastních akcií v uvedeném maximálním objemu schválila. Kromě uvedeného nemá představenstvo žádné další
zvláštní pravomoci.
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ČEZ, a. s., nemá uzavřeny žádné smlouvy, které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě, že se
změní ovládání ČEZ v důsledku nabídky převzetí.
Mezi společností ČEZ a členy jejího představenstva a zaměstnanci nejsou uzavřeny smlouvy, kterými by byl ČEZ
zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce a zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.
Ve společnosti ČEZ je součástí odměňování vrcholových manažerů motivační program umožňující získat akcie
společnosti. Členové představenstva a vybraní zaměstnanci měli nebo mají nárok na získání opčních práv ke
kmenovým akciím společnosti za podmínek uvedených v opční smlouvě.
Možnost uplatnit vždy 1/3 opčního množství vzniká členům představenstva a řídícího výboru v období
následujícím po dni každého výročí poskytnutí opce, resp. nástupu do funkce. U smluv uzavřených s členy
představenstva před květnem 2006 vznikal nárok na celé opční množství uplynutím 3 měsíců od počátku
funkčního období, u smluv uzavřených s členy řídícího výboru před květnem 2006 vznikal nárok na přibližně
polovinu opčního množství uplynutím 1. roku a na zbývající množství po uplynutí 2. roku od počátku funkčního
období, maximálně do 12 měsíců po skončení výkonu funkce, u opčních smluv uzavřených před květnem 2006
pak do 3 měsíců po skončení výkonu funkce.
Kupní cena akcie při uplatnění opce vychází z měsíčního váženého průměru z cen dosažených při obchodech
na veřejném trhu před dnem vzniku funkce člena představenstva nebo řídícího výboru, do května 2006
z šestiměsíčního váženého průměru. Opční právo je od května 2006 omezeno tak, že zhodnocení akcií
společnosti může činit maximálně 100 % oproti kupní ceně. Některé další změny v motivačním programu jsou
předmětem jednání valné hromady konané 21. 5. 2008 v bodě číslo 13.
Zaměstnanci a členové představenstva, kteří získali akcie v rámci opčního programu a vlastnili akcie v roce 2007,
bez výjimky využili svého práva na dividendu, ale kromě dvou beneficientů nevyužili práva hlasovat na valné
hromadě. Beneficienti podle informací předaných společnosti pro zpracování této zprávy nepřevedli na třetí
osobu samostatně převoditelná práva spojená s jejich akciemi.

Děkuji za pozornost.

dr. Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.
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