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Dokument obsahuje přehled informací, které uveřejnila společnost ČEZ, a. s., v období 
od 11.3.2009 do 26.2.2010 v České republice při plnění povinností podle právních předpisů 
ve smyslu § 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Po přijetí akcií ČEZ, a. s., k obchodování na varšavské burze cenných papírů dne 25.10.2006 
jsou informace v rámci plnění povinností emitenta rovněž uveřejňovány v Polské republice. 

Informace jsou k dispozici v úplném znění na internetové adrese společnosti www.cez.cz 
v rubrice na hlavní webové stránce (Informační povinnost emitenta). 

V následující tabulce je uveden přehled informací podle data uveřejnění, název informace 
a stručný popis informace: 
 

 
 
 

Datum uveřejnění Název informace 

11.3.2009 
ČEZ podepsal privatizační smlouvu na albánskou distribuci 

18.3.2009 
Roční účetní výkazy dceřiných společností, které jsou součástí konsolidačního celku 
Skupina ČEZ, za rok 2008 

18.3.2009 
Roční účetní výkazy za přidružené společnosti, které jsou součástí konsolidačního celku 
Skupina ČEZ, za rok 2008 

31.3.2009 
V rámci nadnárodního konsorcia vznikl společný podnik v Rumunsku 

2.4.2009 
Navýšení základního kapitálu CM European Power International B.V. 

2.4.2009 
Navýšení základního kapitálu Closed Joint-Stock Company „ČEZ UKRAINE“ 

3.4.2009 
Odstávka 3. výrobního bloku JE Dukovany končí 

3.4.2009 
ČEZ přihlásil svou pohledávku za Moravia Energo v insolvenčním řízení 

8.4.2009 
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

9.4.2009 
ČEZ kupuje biomasovou elektrárnu 

10.4.2009 
Návrh změn stanov k projednání valnou hromadou dne 13. května 2009 

14.4.2009 
Kalendář plnění periodických informačních povinností emitenta cenných papírů – 
aktualizace 

15.4.2009 
Návrh na dividendu ČEZ: 50 Kč 

20.4.2009 
Emise private placement 

29.4.2009 
ČEZ připravuje paroplynovou elektrárnu v Mělníce, která v budoucnu zabezpečí i dodávku 
tepla pro Prahu 

30.4.2009 
Výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2008 

4.5.2009 
Emise private placement 

5.5.2009 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v Albánii  – CEZ Albania Sh.A. 
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6.5.2009 
ČEZ dnes obdržel finanční prostředky z emise dluhopisů private placement 

13.5.2009 
Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2009 

13.5.2009 
Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, a. s., za I. čtvrtletí 2009 

14.5.2009 
Recese ovlivní až celoroční hospodářské výsledky ČEZ a výsledky firmy v příštím roce 

14.5.2009 
Výsledky jednání valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 13. května 2009 v TOP HOTELU 
PRAHA 

14.5.2009 
Změny v dozorčí radě ČEZ 

14.5.2009 
ČEZ vybral manažery pro připravovanou emisi Eurobondů v rámci svého EMTN programu 

14.5.2009 
Výplata dividend akcionářům společnosti ČEZ 

15.5.2009 
ČEZ dokončil nákup podílu v turecké společnosti Akenerji 

15.5.2009 
Stanovení ceny eurobondů 

19.5.2009 
ČEZ dnes obdržel finanční prostředky z emise dluhopisů private placement 

22.5.2009 
Oznámení ČEZ 

29.5.2009 
JAVYS a ČEZ postaví novou jadernou elektrárnu na Slovensku 

29.5.2009 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v Nizozemí – CEZ International Finance B.V. 

29.5.2009 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v Irsku – CEZ Finance Ireland Limited 

29.5.2009 
Prodej 67% podílu v Transenergo International N.V. 

1.6.2009 
ČEZ vlastní albánskou distribuční síť 

10.6.2009 
Struktura akcionářů ČEZ podle podílu na základním kapitálu k 7.5.2009 

10.6.2009 
Severočeské doly Chomutov a skupina J&T dokončily akvizici dolů MIBRAG 

17.6.2009 
Stanovy ČEZ, a. s. 

17.6.2009 
ČEZ sází na inovace a moderní technologie 

24.6.2009 
Navýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným „ČEZ Srbija d.o.o.“ 

25.6.2009 
ČEZ postaví svou první velkou paroplynovou elektrárnu v Česku 

26.6.2009 
Společnosti ČEZ a Lumius se dohodly na parametrech další spolupráce 

26.6.2009 
ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ČEZ, a. s.  

29.6.2009 
Zpráva z jednání dozorčí rady ČEZ 

1.7.2009 
ČEZ se dohodl na koupi podílu v Pražské teplárenské 
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2.7.2009 
Oznámení o výplatě dividend za rok 2008 

2.7.2009 
Skupina ČEZ  podepsala úvěrovou smlouvu ve výši 262.35 mil. EUR 

3.7.2009 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. 

29.7.2009 
ČEZ si zajistil výhradní právo na výstavbu uhelné elektrárny Profen v Německu 

3.8.2009 
ČEZ zahájil veřejnou zakázku na dodavatele jaderných bloků 

13.8.2009 
Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, a. s., za II. čtvrtletí 2009 

13.8.2009 
Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za II. čtvrtletí 2009 

13.8.2009 
Recese ovlivní až celoroční hospodářské výsledky ČEZ a výsledky firmy v příštím roce 

18.8.2009 
Skupina ČEZ podepsala úvěrovou smlouvu na 200 mil. EUR 

21.8.2009 
Změna ve vedení ČEZ, novým členem představenstva byl dnes zvolen Peter Bodnár  

26.8.2009 
OZNÁMENÍ emitenta o výplatě úrokových výnosů 

27.8.2009 
Navýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. 

31.8.2009 
Pololetní zpráva 2009 Skupina ČEZ 

4.9.2009 
Navýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným „CEZ Cieplo Polska Sp. z 
o.o.“ 

8.9.2009 
Emise private placement s dlouhou splatností 

11.9.2009 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v Polsku „CEZ Nowa Skawina S.A.“ 

28.9.2009 
Skupina ČEZ odkoupila část minoritních podílů ve svých rumunských společnostech 

30.9.2009 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v Albania – CEZ Trade Albania sh.p.k. 

9.10.2009 
ČEZ vybral manažery pro připravovanou emisi Eurobondů v rámci svého EMTN programu 

9.10.2009 
ČEZ je 100% vlastníkem rumunských společností 

12.10.2009 
Oznámení 

12.10.2009 
Stanovení ceny eurobondů 

21.10.2009 
Skupina ČEZ zvyšuje podíl v rumunské společnosti CEZ Servicii 

23.10.2009 
ČEZ podal nabídku na společnost GESO 

27.10.2009 
ČEZ podal nabídku na podíl ve společnosti ENSO 

30.10.2009 
Zájemci o dostavbu Temelína dnes předložili své žádosti o účast 

3.11.2009 
Navýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. 



Informace uveřejněné společností ČEZ, a. s., v období od 11.3.2009 do 26.2.2010 

 5

4.11.2009 
Informace uveřejněné společností ČEZ, a. s., v období od 3.3.2008 do 3.3.2009 

4.11.2009 
Emise private placement s dlouhou splatností 

9.11.2009 
ČEZ uzavřel dohodu s Dalkií 

11.11.2009 
Emise private placement  

12.11.2009 
Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, a. s., za I. - III. čtvrtletí 2009 

12.11.2009 
Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2009 

12.11.2009 
Skupina ČEZ letos drží velmi dobré výsledky, i proto již mohla pomoci více jak 12 tisícům 
nezaměstnaných a zaplatit za ně v rámci pojištění 3 měsíční platby za elektřinu 

30.11.2009 
Skupina ČEZ podepsala s EIB úvěrovou smlouvu na 100 mil. EUR 

3.12.2009 
Navýšení základního kapitálu CM European Power International B.V. 

7.12.2009 
Emise private placement  

8.12.2009 
Emise private placement s krátkou splatností 

9.12.2009 
Emise private placement  

15.12.2009 
Plyn od ČEZ podniky oslovil 

16.12.2009 
Emise private placement s krátkou splatností 

16.12.2009 
Prvním místopředsedou představenstva ČEZ potvrzen Daniel Beneš 

21.12.2009 
Emise private placement  

21.12.2009 
Zpráva o aplikaci zásad WSE správy a řízení firmy společností ČEZ, a.s. (dále jen 
Společnost) v účetním roce 2008 

23.12.2009 
Skupina ČEZ uzavřela úvěrovou smlouvu v objemu  75 mil. EUR 

31.12.2009 
Energetická společnost ČEZ odkoupila 100% podíl ve společnosti Gentley a.s., jejíž hlavní 
aktivitou je development projektů obnovitelných zdrojů. 

14.1.2010 
Struktura akcionářů ČEZ podle podílu na základním kapitálu k 31.12.2009 

21.1.2010 
Oznámení úrokové sazby dluhopisů ČEZ VAR/14, ISIN CZ0003501058 

25.1.2010 
Kalendář plnění periodických informačních povinností emitenta cenných papírů 

27.1.2010 
Druhým místopředsedou představenstva ČEZ potvrzen Tomáš Pleskač 

1.2.2010 
Emise private placement 

2.2.2010 
Konsorcium AKCEZ (Akkök-Akenerji-CEZ) zaplatilo první splátku za SEDAS 

4.2.2010 
Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v České republice – Elektrárna Chvaletice a.s. 

5.2.2010 
Emise private placement 
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9.2.2010 
Konsorcium AKCEZ (Akkök-Akenerji-CEZ) zaplatilo první splátku za SEDAS  

19.2.2010 
Všichni dodavatelé, kteří ve lhůtě podali žádost o účast v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“ splnili kvalifikační předpoklady. 

26.2.2010 
SOUHRNNÁ ZPRÁVA SKUPINY ČEZ ZA ROK 2009 

26.2.2010 
Tisková konference k výsledkům hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2009 

26.2.2010 
Auditovaná účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31.12.2009 

26.2.2010 
Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31.12.2009 

 


