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Potvrzení kooPtace, odvolání a volba členů  
dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma zástupcům zaměstnanců v dozorčí radě, a to p. Vladimíru Hronkovi a p. Drahoslavu 
Šimkovi, uplyne dne 30. 9. 2014 funkční období člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, 
aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné hromady doplněna s účinností ke dni 1. 10. 2014.

Zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. 1. 2014, totiž nadále neumožnuje přímou volbu zástupců zaměstnanců 
do dozorčí rady a nastavení řádného nominačního procesu v souladu s novou právní úpravou umožní až změna stanov 
předložená dnešní valné hromadě. 

Proto je navrhována volba dosavadních zástupců zaměstnanců v dozorčí radě p. Vladimíra Hronka a p. Drahoslava Šimka 
na další funkční období s účinností od 1. 10. 2014.

V případě zvolení těchto zástupců zaměstnanců valnou hromadou s nimi bude uzavřena nová smlouva o výkonu funkce 
člena dozorčí rady na kratší funkční období jen do 11. 4. 2017. Tak dojde u všech zástupců zaměstnanců v dozorčí radě ke 
sjednocení konce jejich funkčního období, což umožní, aby již příští volba kandidátů na zástupce zaměstnanců proběhla 
pro všechny kandidáty současně.

Představenstvo z uvedených důvodů navrhuje, aby valná hromada přijala následující návrh usnesení:

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.:

1.  volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Vladimíra Hronka, narozeného dne 1. 9. 1964, bytem Komenského 693,  
375 01 Týn nad Vltavou, s účinností od 1. 10. 2014, 

2.  volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Drahoslava Šimka, narozeného dne 15. 8. 1953, bytem Dalešice 229,  
PSČ 675 54, s účinností od 1. 10. 2014.

Zdůvodnění představenstva:

Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma zástupcům zaměstnanců v dozorčí radě uplyne dne 30. 9. 2014 funkční období 
člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné 
hromady doplněna s účinností ke dni 1. 10. 2014. Zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. 1. 2014, totiž nadále 
neumožnuje přímou volbu zástupců zaměstnanců do dozorčí rady a nastavení řádného nominačního procesu v souladu 
s novou právní úpravou umožní až změna stanov předložená valné hromadě. V případě zvolení navrhovaných zástupců 
zaměstnanců valnou hromadou s nimi bude uzavřena nová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady na kratší funkční 
období jen do 11. 4. 2017. Tak dojde u všech zástupců zaměstnanců v dozorčí radě ke sjednocení konce jejich funkčního 
období, což umožní, aby již příští volba kandidátů na zástupce zaměstnanců proběhla pro všechny kandidáty současně. 
Další část tohoto bodu pořadu týkající se potvrzení kooptace, odvolání a volby členů dozorčí rady bude projednána  
v závislosti na předložených návrzích.


