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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., podal zprávu o její činnosti za období od minulé  
řádné valné hromady, která se konala 26. června loňského roku. 

Dozorčí rada má v souladu se Stanovami ČEZ, a. s., 12 členů, z nichž osm volí a odvolává valná hromada  
a čtyři jsou voleni zaměstnanci. 

Vlivem personálních změn má dozorčí rada v současné době 7 členů volených valnou hromadou, 1 člena  
kooptovaného dozorčí radou a 4 zástupce za zaměstnance. V období od konání řádné valné hromady, tedy 
od 26. června 2012 do 30. dubna 2013 (kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou), došlo k následujícím 
personálním změnám:
   v měsíci prosinci (18. 12. 2012) byl mimořádnou valnou hromadou zvolen člen dozorčí rady p.Lubomír Poul,
   p.Ivo Foltýn rezignoval na výkon funkce člena dozorčí rady, jak bylo společností oznámeno dne 20.3.2013. 
   v březnu (ke dni 20. 3. 2013) byl dozorčí radou kooptován na dobu do konání nejbližší valné hromady nový 

člen p. Václav Pačes, 
   další změna nastala v dubnu letošního roku (11. 4. 2013), kdy skončil výkon funkce uplynutím mandátu členů 

dozorčí rady za zaměstnance p.Petra Grosse a p.Lubomíra Klosíka,
   k témuž dni (11. 4. 2013) byli zvoleni noví členové dozorčí rady, volení zaměstnanci, a to p. Radek Mucha  

a p. Jiří Novotný.

V uplynulém období (tj. od minulé řádné valné hromady do 30. dubna 2013, kdy dozorčí rada projednala tuto 
zprávu) se dozorčí rada sešla celkem 10×, z toho 1× na mimořádném zasedání.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti projedná-
vané problematiky byli na jednání přizváni profesně příslušní členové představenstva a zaměstnanci společnosti 
nebo reprezentanti poradenských firem.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem interní audit a s Výborem pro audit 
ČEZ, a. s.

Dozorčí rada má zřízeny 2 poradní výbory:

1. Personální výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 8 zasedání) 

2. Strategický Výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 7 zasedání)

V rámci své pravomoci dozorčí rada v uplynulém období projednala a vzala na vědomí odstoupení člena před-
stavenstva p. Vladimíra Hlavinky. V souladu se Stanovami ČEZ, a. s., má představenstvo mít 7 členů. V současné 
době tedy není plně personálně obsazeno. 

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná představen-
stvem a managementem a zabývala se podněty svých členů i podněty akcionářů či zákazníků společnosti.

V uplynulém období dozorčí rada průběžně projednávala dopady vývoje vnějšího prostředí na oblast akvizičních 
a investičních priorit společnosti a udělila například předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí o realizaci kon-
solidace portfolia vybraných tuzemských obnovitelných zdrojů společnosti ČEZ, a. s., do fondu kvalifikovaných 
investorů. 
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Dozorčí rada taktéž vyjádřila kladné stanovisko k Podnikatelskému plánu Skupiny ČEZ na roky 2013–2017  
a Rozpočtu ČEZ, a. s., a rozpočtům dceřiných společností Skupiny ČEZ na rok 2012.

Dozorčí rada v uplynulém období několikrát udělila předchozí souhlas představenstvu k uskutečnění rozhodnutí 
o změnách personálního obsazení a počtu členů dozorčích rad společností, v nichž má ČEZ, a. s., majetkovou 
účast na základním kapitálu převyšující 500 mil. Kč.

Předmětem jednání dozorčí rady byly některé koncepční změny ve společnosti – především v oblasti poskytování 
služeb ve Skupině ČEZ; dále byly předmětem jednání dozorčí rady revize Pracovního řádu a Podpisového řádu 
ČEZ, a. s., ke kterým vyjádřila kladné stanovisko. Dozorčí rada projednávala stanovení a vyhodnocení jmenovitých 
úkolů vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva a ředitelů divizí společnosti a také projed-
návala zahájení akciového opčního programu vybraných manažerů.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala akčním plánem Nová Vize, který je součástí strategických priorit 
a hlavních cílů společnosti ČEZ s významným potenciálním dopadem do hospodářských výsledků společnosti.

Dozorčí rada dále projednávala stav domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., stav a vývoj dluhové 
kapacity Skupiny ČEZ, systém řízení a způsob zajištění rizik ve Skupině ČEZ, realizaci emisí dluhových cenných 
papírů, uzavření dlouhodobých smluv na prodej elektřiny; trendy a vývoj tržního podílu Skupiny ČEZ, a dále také 
například stav soudních sporů vedených proti ČEZ, a. s., v souvislosti s vytěsněním minoritních akcionářů – tzv. 
squeeze-out. Dozorčí rada projednávala též plán reklamních a marketingových aktivit včetně jejich vyhodnocení.

Dále se dozorčí rada se pravidelně zabývala vývojem jednání s Evropskou komisí v souvislosti s šetřením pro-
bíhajícím od r. 2009. Koncem února 2013 dozorčí rada odsouhlasila Návrh závazků společnosti vůči evropské 
komisi za účelem narovnání ve věci řízení vedeného Evropskou komisí s ČEZ, a. s. Dozorčí rada se též zabývala 
řešením otázky uhelných elektráren ČEZ, a. s., a řešením dodávek uhlí, sledovala vývoj smluvních vztahů se spo-
lečností Czech Coal a Sokolovskou uhelnou, a.s. V této souvislosti souhlasila s uzavřením dlouhodobé smlouvy 
na dodávky uhlí pro elektrárny Počerady až do vyuhlení lomu Vršany, spojené s dvěma opcemi ČEZ na prodej 
této elektrárny. Následně dozorčí rada udělila svůj předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí představenstva 
o prodeji Elektrárny Chvaletice ve vazbě na dohodu s Evropskou komisí.

Dozorčí rada se průběžně zabývala vývojem regulatorního prostředí zahraničních akvizic a dopady vnějšího 
prostředí na Skupinu ČEZ – především v Albánii, Bulharsku a Rumunsku. Dozorčí rada projednala a vzala na 
vědomí informace o přípravách procesu mediace s Albánskou republikou a o přípravách mezinárodní investiční 
arbitráže s Albánskou republikou. Dozorčí rada pravidelně sledovala vývoj situace v souvislosti s působením Sku-
piny ČEZ na bulharském energetickém trhu včetně aktuální situace v Bulharsku se zaměřením na vyhodnocení 
rizik a možností obrany spočívající ve využití institutu stížnosti k Evropské komisi.

V neposlední řadě se dozorčí rada zabývala vývojem a aktuálním stavem komplexních obnov elektráren a výstav-
by nových zdrojů. V této souvislosti dozorčí rada projednávala pravidelné reporty významných investičních akcí 
Skupiny ČEZ, tj. především projekty komplexní obnovy elektráren Ledvice, Tušimice II., Počerady a Prunéřov II; 
dále projekty větrných parků Fantanele a Cogealac v Rumunsku, projekty nových zdrojů pro jaderné elektrárny 
Temelín a Dukovany, paroplynové elektrárny Mělník a Úžín a polská Skawina a také projekty výstavby a obnovy 
zdrojů v rámci projektů joint venture v Maďarsku, Turecku a na Slovensku. V rámci těchto reportů byla dozorčí 
rada informována o stavu a vývoji investičních projektů, o použitých technologiích, dodavatelích, harmonogramu 
prací i čerpání rozpočtu.

Pravidelně na svých zasedáních dozorčí rada projednávala měsíční, čtvrtletní a roční výsledky hospodaření. 
Jménem dozorčí rady mohu konstatovat, že hospodářský výsledek společnosti ČEZ, a. s., dosažený v roce 2012 
– v souvislosti s vlivy konkurenčního prostředí v rámci českého energetického trhu a v souvislosti s nepříznivým 
vývojem událostí v Albánii a Bulharsku, považuji za dobrý. 
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Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) Stanov ČEZ, a. s., a v souladu s ustanovením § 66a odst.10 ObchZ,  
přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 a k jejímu obsahu nemá výhrad. 

K dalším bodům programu dnešní valné hromady, tj. bodům č. 5 a 6, sděluji tato stanoviska dozorčí rady:

k bodu 5:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) Stanov ČEZ, a. s., přezkoumala:

 Účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 včetně výroku auditora (ze dne 25. 2. 2013),

 Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2012 včetně výroku auditora (ze dne 25. 2. 2013)

a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu těchto účetních 
závěrek, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu, a na základě těchto skutečností a s přihléd-
nutím k výrokům auditora doporučuje valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., schválení obou účetních závěrek.

k bodu 6:

Dozorčí rada podle čl. 18 odst. 5. písm. c) Stanov ČEZ, a. s., přezkoumala předložený návrh na rozdělení zisku 
ČEZ, a. s., za rok 2012, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém, a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Dámy a pánové, vážení akcionáři, děkuji Vám za pozornost.

Martin Roman

předseda DR ČEZ,a. s.
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