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Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady 
společnosti ČEZ, a. s., konané dne 19. 6. 2013 

 

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a 
osob pověřených sčítáním hlasů. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 311 550 100 Kč, s nimiž je spojeno 423 115 501 hlasů a které 
představují 79,22 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
 
Pro návrhy usnesení předložené představenstvem hlasovali akcionáři takto: 
 
 

% hlasů přítomných 
akcionářů 

Volba předsedy valné hromady 
 

PRO    422 711 840 hlasů  99,90 %  
PROTI                      0 hlasů 
ZDRŽEL SE            54 409 hlasů  
NEHLASOVALO         346 042 hlasů 
NEPLATNÝCH             3 210 hlasů 
 
Volba zapisovatele valné hromady 
 
PRO    418 577 615 hlasů  98,92 %  
PROTI                      0 hlasů 
ZDRŽEL SE            54 409 hlasů  
NEHLASOVALO      4 480 267 hlasů 
NEPLATNÝCH             3 210 hlasů 
 
Volba skrutátorů valné hromady 
 
PRO    418 577 615 hlasů  98,92 %  
PROTI                      0 hlasů 
ZDRŽEL SE            54 409 hlasů  
NEHLASOVALO      4 480 267 hlasů 
NEPLATNÝCH             3 210 hlasů 
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% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě 
 
PRO    418 577 615 hlasů  98,92 %  
PROTI                      0 hlasů 
ZDRŽEL SE            54 409 hlasů  
NEHLASOVALO      4 480 267 hlasů 
NEPLATNÝCH             3 210 hlasů 

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku za rok 2012 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu  

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti. 

4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti. 

K bodům programu č. 2 až 4 neproběhlo žádné hlasování. 

5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny 
ČEZ za rok 2012. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 293 134 900 Kč, s nimiž je spojeno 422 931 349 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
 
Pro návrhy usnesení předložené představenstvem hlasovali akcionáři takto: 
 

    
% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2012 
   
PRO    422 691 976 hlasů  99,94 %  
PROTI               4 008 hlasů 
ZDRŽEL SE            58 391 hlasů  
NEHLASOVALO         176 974 hlasů 
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% hlasů přítomných 
akcionářů 

       
Schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, a. s. 
 
PRO    418 539 053 hlasů  98,96 %  
PROTI             17 121 hlasů 
ZDRŽEL SE            58 221 hlasů  
NEHLASOVALO      4 316 954 hlasů 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 293 134 900 Kč, s nimiž je spojeno 422 931 349 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
 
Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto: 
 
    

% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s. za rok 2012 
 
PRO    422 678 212 hlasů  99,94 %  
PROTI             10 766 hlasů 
ZDRŽEL SE            72 215 hlasů  
NEHLASOVALO         157 156 hlasů 
NEPLATNÝCH           13 000 hlasů 

7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního 
roku 2013. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 293 011 000 Kč, s nimiž je spojeno 422 930 110 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
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Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto: 
 
    

% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Schválení rozhodnutí o určení auditora pro rok 2013 
 
PRO    422 615 190 hlasů  99,92 %  
PROTI             56 159 hlasů 
ZDRŽEL SE            71 182 hlasů  
NEHLASOVALO         187 579 hlasů 

8. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 292 902 800 Kč, s nimiž je spojeno 422 929 028 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
 
Pro návrh hlasovali akcionáři takto: 
 
    

% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Schválení rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů 
 
PRO    422 680 803 hlasů  99,94 %  
PROTI               9 260 hlasů 
ZDRŽEL SE            58 562 hlasů  
NEHLASOVALO         180 403 hlasů 

9. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 292 198 800 Kč, s nimiž je spojeno 422 921 988 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
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Pro návrh hlasovali akcionáři takto: 
 
    

% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Potvrzení kooptace člena dozorčí rady, pan Prof. RNDr. Václav Pačes, 
DrSc.,Dr.h.c. 

 
PRO    395 695 341 hlasů  93,56 %  
PROTI      20 972 939 hlasů 
ZDRŽEL SE       6 076 385 hlasů  
NEHLASOVALO         177 323 hlasů   

 
 Odvolání člena dozorčí rady, pan Ing. Robert Vacek 
 

PRO    395 219 147 hlasů  93,44 %  
PROTI      20 835 867 hlasů 
ZDRŽEL SE       6 655 436 hlasů  
NEHLASOVALO         211 538 hlasů 

 
 Volba člena dozorčí rady, paní Ing. Jiřina Vorlová 
 

PRO    395 233 076 hlasů  93,45 %  
PROTI      20 835 417 hlasů 
ZDRŽEL SE       6 655 428 hlasů  
NEHLASOVALO         198 067 hlasů 
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10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 292 193 800 Kč, s nimiž je spojeno 422 921 938 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
 
Pro návrhy hlasovali akcionáři takto: 

    
% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
 Volba člena výboru pro audit, pan Ing. Radek Neužil, LL.M. 
 

PRO    420 634 707 hlasů  99,45 %  
PROTI           988 272 hlasů 
ZDRŽEL SE       1 087 821 hlasů  
NEHLASOVALO         211 138 hlasů 

 

 Volba člena výboru pro audit, paní Ing. Alena Kochová 

PRO    420 634 569 hlasů  99,45 %  
PROTI           988 658 hlasů 
ZDRŽEL SE       1 088 621 hlasů  
NEHLASOVALO         210 090 hlasů 
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11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 292 193 800 Kč, s nimiž je spojeno 422 921 938 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 

 
Pro návrhy hlasovali akcionáři takto: 

    
% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Ing. 
Lubomírem Poulem 

 
PRO    417 584 156 hlasů  98,73 %  
PROTI             13 141 hlasů 
ZDRŽEL SE       5 126 242 hlasů  
NEHLASOVALO         198 399 hlasů 

 

Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Prof. 
RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., Dr.h.c. 

 

PRO    413 453 511 hlasů  97,76 %  
PROTI                      0 hlasů 
ZDRŽEL SE       5 138 555 hlasů  
NEHLASOVALO      4 329 872 hlasů 
 

Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a 
Radkem Muchou 

 

PRO    413 452 653 hlasů  97,76 %  
PROTI                      0 hlasů 
ZDRŽEL SE       5 126 234 hlasů  
NEHLASOVALO      4 343 051 hlasů 
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Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Jiřím 
Novotným 

 

PRO    413 465 766 hlasů  97,76 %  
PROTI                      8 hlasů 
ZDRŽEL SE       5 126 234 hlasů  
NEHLASOVALO      4 329 930 hlasů 
 

Schválení dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, 
a. s. a Vladimírem Hronkem 

 

PRO    413 451 493 hlasů  97,76 %  
PROTI             13 121 hlasů 
ZDRŽEL SE       5 126 242 hlasů  
NEHLASOVALO      4 331 082 hlasů 

12. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit. 

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité 
hodnotě 42 292 193 800 Kč, s nimiž je spojeno 422 921 938 hlasů a které 
představují 79,18 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o 
akcie o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se 
kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době 
hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje 
jeden hlas. 
 
Pro návrh hlasovali akcionáři takto: 
    

% hlasů přítomných 
akcionářů 

 
Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a 
Ing. Jiřinou Vorlovou 
 
PRO    417 584 114 hlasů  98,73 %  
PROTI                  800 hlasů 
ZDRŽEL SE       5 125 836 hlasů  
NEHLASOVALO         211 188 hlasů 

13. Závěr. 

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování. 


