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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., přednesl zprávu o její činnosti za období od minulé 
řádné valné hromady, která se konala 3. června loňského roku.

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 12 členů, které volí a odvolává valná hromada, přičemž 
4 členové dozorčí rady byli zvoleni valnou hromadou z řad zaměstnanců společnosti. V důsledku personálních 
změn má dozorčí rada v současné době 1 náhradního člena jmenovaného dozorčí radou. V období od konání 
řádné valné hromady dne 3. 6 2016 do 18. 5. 2017 (kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou) došlo 
k následujícím personálním změnám:

   po konání minulé valné hromady byl na nejbližším zasedání dozorčí rady zvolen Ondřej Landa 
místopředsedou dozorčí rady;

   v únoru letošního roku byl dozorčí radou jmenován (s účinností od 21. 3. 2017) na dobu do konání nejbližší 
valné hromady náhradní člen, Václav Pačes, který byl současně znovu zvolen předsedou dozorčí rady 
s účinností od téhož dne;

   v měsíci dubnu 2017 uplynulo (s účinností k 11. 4. 2017) funkční období členů dozorčí rady Radka Muchy, 
Jiřího Novotného, Drahoslava Šimka a Vladimíra Hronka;

   v témže měsíci začalo plynout (s účinností od 12. 4. 2017) funkční období členů dozorčí rady Jitky Čermákové,  
Vladimíra Hronka, Josefa Suchánka a Lubomíra Klosíka, kteří byli s odloženou účinností zvoleni loňskou 
valnou hromadou;

   v měsíci dubnu 2017 pak byl opětovně zvolen místopředsedou dozorčí rady p. Vladimír Hronek.

K 18. 5. 2017, kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou, byli členy této rady:

   Václav Pačes – předseda dozorčí rady;

   Ondřej Landa a Vladimír Hronek – místopředsedové dozorčí rady;

   Vladimír Hronek, Zdeněk Černý, Jitka Čermáková, Lubomír Klosík, Vladimír Kohout, Petr Polák, Josef Suchánek,  
Robert Šťastný, František Vágner a Šárka Vinklerová – členové dozorčí rady.

V uplynulém období (tj. od minulé řádné valné hromady do 18. 5. 2017, kdy dozorčí rada projednala tuto zprávu) 
se dozorčí rada sešla celkem na 10 řádných a 2 mimořádných zasedáních.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti 
projednávané problematiky byli na jednání přizváni profesně příslušní členové představenstva a zaměstnanci 
společnosti nebo externí poradci.

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 10 zasedání), jehož členy byli: 

   Vladimír Hronek – předseda výboru;

   Zdeněk Černý – místopředseda výboru;

   Robert Šťastný, Vladimír Kohout a Josef Suchánek – členové výboru. 
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2. Strategický výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 6 zasedání), jehož členy byli:

   Petr Polák – předseda výboru;

   Šárka Vinklerová – místopředsedkyně výboru;

   Václav Pačes, František Vágner a Lubomír Klosík – členové výboru. 

V souladu se stanovami společnosti má mít představenstvo společnosti 7 členů. 

Ve sledovaném období došlo v rámci personálních záležitostí představenstva ČEZ, a. s., k následujícím změnám:  
v prosinci 2016 dozorčí rada zvolila Daniela Beneše členem představenstva na další navazující funkční období; 
v únoru 2017 dozorčí rada odvolala člena představenstva Iva Hlaváče (s účinností od 1. 3. 2017). Na svém 
zasedání dne 18. 5. 2017 dozorčí rada zvolila členem představenstva Bohdana Zronka. V představenstvu 
společnosti je tedy aktuálně obsazeno všech 7 míst. 

Dozorčí rada:

   průběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná jejím představenstvem 
a managementem; 

   zabývala se podněty nejen svých členů, ale též podněty zaměstnanců, akcionářů či zákazníků společnosti, 
občanských sdružení a rovněž podněty starosty Městské části Praha-Písnice;

   v uplynulém období navštívila, ať již jako celek nebo její jednotliví členové, nový zdroj Elektrárny Ledvice, vodní 
elektrárnu Dalešice, jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně, Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy;

   uskutečnila řadu workshopů, např.: o strategii Skupiny ČEZ – jejích pilířích a konkrétních krocích realizace, 
o zajištění stabilizace finančních výsledků a udržení pozic v evropské energetice včetně vlivu snížených cen 
elektřiny na jednotlivé uhelné zdroje ČEZ; o jaderné energetice (workshop za účasti vládního zmocněnce 
pro jadernou energetiku Ing. Jána Štullera) – roli jaderné energetiky v budoucím energetickém mixu ČR 
a problematice výstavby nových jaderných zdrojů včetně přístupu jiných zemí orientujících se na výrobu 
elektrické energie z jádra a také o vývoji projektu výstavby nových jaderných zdrojů, personálním obsazení 
orgánů společností Elektrárna Temelín II, a. s., a Elektrárna Dukovany II, a. s., včetně způsobu řízení a aktuální  
činnosti uvedených dceřiných společností; o systémových opatřeních v údržbě na jaderných elektrárnách 
– konkrétních krocích vedoucí ke změně systému; o hodnocení výkonnosti uhelného portfolia – základních 
vstupech a příspěvcích jednotlivých zdrojů / lokalit do EBITDA dle podnikatelského plánu 2017–2020 
a perspektivách dalšího provozu; o vývoji problematiky „svarů“ – vyhodnocení rentgenových kontrol a hodnocení  
stavu svarových spojů jaderných elektráren, analýze příčin, systémových – organizačních – technických opatřeních;  
o stanovení ročních úkolů členů představenstva na rok 2017 – východiska a přístup ke stanovení ročních úkolů  
a jejich propojení na přípravu ročního rozpočtu; o ČEZ Distribuci – systému řízení z pohledu mateřské společnosti,  
základních principech regulace, investicích, údržbě a klíčových projektech distribuce; o problematice prodeje 
bytového fondu Praha – o vyhlášení veřejné soutěže, lhůtách pro podání nabídek, komunikaci s nájemníky 
a jejich požadavcích, možnosti zapojení Městské části Praha-Libuš a hlavního města Prahy do veřejné soutěže  
(nevyžádané nabídce) a případného dalšího postupu ve věci; o ekonomické situaci Skupiny ČEZ – v kontextu 
horizontu podnikatelského plánu, ziskovosti výrobních zdrojů, o strategii vůči koncovým zákazníkům a jiných 
souvisejících tématech; o nástrojích v oblasti personalistiky společnosti – podpoře dlouhodobého zajištění 
kvalifikovaného personálu a zvládnutí věkové obměny; o zapojení Skupiny ČEZ v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Dozorčí rada si v rozsahu svých pravomocí a nad rámec povinností určených stanovami společnosti vyžádala 
a projednala následující informace:

   o případných povinnostech společnosti vyplývajících z projednání podnětů akcionářů na minulé řádné valné 
hromadě a o stavu jejich vyřízení;

   o vývoji významných soudních sporů v rámci Skupiny ČEZ (jako celku) a o podrobnostech některých 
konkrétních soudních řízení – např. řízení vedeném proti Eco-Wind Construction S.A. (developeru větrných 
parků v Polsku a 100% vnučce ČEZ, a. s.);

   o přístupu Skupiny ČEZ k trhu koncových zákazníků;
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   o průběžném vývoji projektu Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II a projektu Nový zdroj Elektrárny Ledvice;

   o plánech na reklamní a marketingové aktivity Skupiny ČEZ včetně projednání jejich vyhodnocení;

   o chodu a grantových programech Nadace ČEZ;

   o dodavatelích (marketingových, propagačních a jakýchkoli poradenských služeb) s plněním v hodnotě 
přesahující 10 mil. Kč v rámci celé Skupiny ČEZ za rok 2013;

   o předpokladech a východiscích podnikatelského plánu na 2017–2021;

   o problematice hornické činnosti dceřiné společnosti Severočeské doly a.s. (Dolu Nástup a Dolu Bílina) 
s ohledem na opakované podněty akcionářky Věry Ježkové;

   o smlouvách s největšími poskytovateli právních služeb v rámci ČR a pro zahraničí;

   o dodávkách uhlí pro ČEZ – OJ (organizační jednotku) Teplárny v lokalitě Trmice;

   o prověření skutečností souvisejících s cenou nákupu některých konkrétních náhradních dílů pro jaderné elektrárny;

   o citlivostní analýze k návrhu řešení sporů se Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s.,

   o činnosti ombudsmana ČEZ za období 2009–2016 – jeho poslání a kompetencích, způsobu práce 
a zásadách, kterými se při své práci řídí;

   o aktuálním vývoji projednávání zimního balíčku na úrovni EU a ČR – o konkrétní pozici Skupiny ČEZ 
k jednotlivým bodům zimního balíčku včetně odhadu případných finančních dopadů.

Jednotliví pověření členové dozorčí rady se podíleli za účasti managementu společnosti na řešení některých 
problémů, týkajících se např.: 

   jednání s nájemci bytového fondu ČEZ v Písnici či se starostou Městské části Praha 4-Libuš v souvislosti 
s prodejem bytového fondu Praha;

   informací o stavu zlepšovacích opatření systému údržby, zejména v souvislosti s nápravou stavu svarů  
na jaderných elektrárnách.

Dozorčí rada se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

   aktuálním stavem a vývojem regulatorního prostředí a legislativy v EU – vývojem v oblasti aktivit souvisejících  
s Energetickou unií a aktivit týkajících se jednotlivých legislativních balíčků Evropské komise (balíček pro 
oblast energetické účinnosti, balíček pro oblast nového market designu, balíček pro oblast obnovitelných 
zdrojů, balíček pro oblast maloobchodu, revize nařízení k notifikaci investičních záměrů v jaderné oblasti aj.); 
dále kapacitními mechanismy (CRM); dále reformou evropského systému emisního obchodování (EU ETS), 
vynětím maloobchodního prodeje elektřiny a plynu ze směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek; 
revizí nařízení k notifikaci jaderných projektů; 

   aktuálním stavem a vývojem regulatorního prostředí a legislativy v ČR – zřízením Registru smluv; vývojem 
Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR; novelou Ústavy ČR rozšiřující působnost NKÚ; 
tarifním systémem v elektroenergetice; podporou a notifikací kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET); 
kontrolou ERÚ nad cenami komodit pro domácnosti (tzv. indikativními cenami); kodexem obchodníka ERÚ; 
novelou zákona o obchodních korporacích ve věci zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách; novelou 
stavebního zákona a zákonem EIA; problematikou podpory pro podporované zdroje energie a notifikací; 
problematikou V. regulačního období (principy a pravidly pro regulační období);

Dozorčí rada na svých zasedáních pravidelně projednávala zprávu z oblasti Rozvoj Skupiny ČEZ, v jejímž rámci 
se zabývala aktuálními informacemi ze segmentu distribuce zahraničí včetně případného vývoje politického 
a regulatorního prostředí i eventuálních rozvojových aktivit – především v Bulharsku, Rumunsku, Turecku 
a Polsku – a dále také informacemi o aktuálním vývoji v segmentu distribuce ČR, segmentu obchod a segmentu 
obnovitelné zdroje:

   dozorčí rada pravidelně monitorovala vývoj situace v souvislosti s působením Skupiny ČEZ na bulharském 
energetickém trhu: ve věci mezinárodní investiční arbitráže proti Bulharské republice – byla uzavřena dohoda 
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s protistranou ohledně metody ustanovení tribunálu, nyní probíhá v prodlouženém termínu výběr člena 
arbitrážního tribunálu, následovat bude stanovení místa vedení sporu a stanovení harmonogramu řízení; 
v případě příznivé nabídky je společnost ČEZ připravena svá bulharská aktiva prodat – probíhá posuzování 
a vyhodnocení nezávazných nabídek;

   dozorčí rada byla průběžně informována o vývoji legislativních změn v Polsku, které s vysokou pravděpodobností  
budou mít vliv na podnikání Skupiny ČEZ; v této souvislosti byla řada zvažovaných projektů v Polsku zastavena;  
o vývoji potenciální akvizice aktiv francouzské společnosti EDF a oznámení společnosti ČEZ dne 3. 10. 2016 
o rozhodnutí nepodat závaznou nabídku na koupi těchto aktiv;

   dozorčí rada byla průběžně informována zejména o vývoji problematiky v oblasti systému podpory obnovitelných  
zdrojů – přidělení zelených certifikátů v Rumunsku;

   dozorčí rada byla pravidelně informována o bezpečnostní, vnitropolitické a ekonomické nestabilní situaci 
v Turecku; o úspěšné realizaci přefinancování dosavadních podmínek privatizačního úvěru AKCEZ a také 
o probíhajícím projektu případného prodeje skupiny AKCEZ;

   dozorčí rada byla rovněž informována o problematice provozu a o hospodářských výsledcích zahraničních 
aktiv patřících do Skupiny ČEZ a současně také o průběžném vývoji potenciálních příležitostí nebo konkrétních  
projektů v oblasti ESCO služeb či v oblasti obnovitelných zdrojů;

   dozorčí rada byla informována též o technických problémech spojených se změnou zákaznického systému 
v ČR – oddělení systémů obsluhy prodeje a distribuce.

Dozorčí rada pravidelně projednávala dopady vývoje vnějšího prostředí na oblast akvizičních a investičních 
priorit společnosti a udělila představenstvu svůj předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí, například:

   o převodu části obchodního podílu (24,5 %) ve společnosti CM European Power Slovakia, s.r.o., (dceřiné 
společnosti pro provozování teplárny v Bratislavě) společnosti SLOVNAFT, a.s., a dále o stanovení dalšího 
postupu ohledně společnosti CM European Power International B.V. (společný podnik ČEZ a MOL, založený 
za účelem výstavby paroplynových elektráren v areálu rafinerie v Maďarsku), souvisejícího se zrušením 
a likvidací společnosti;

   o zvýšení základního kapitálu rumunských dceřiných společností Tomis Team S.A. a Ovidiu Developmet S.R.L.,  
které jsou vlastníky a provozovateli větrného parku v lokalitách Fantanele a Cogealac;

   o uzavření dohody se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., za účelem stabilizace budoucích 
obchodních vztahů, která zahrnuje dohodu o úpravě uhelného kontraktu, dohodu o prodeji 100 % akcií 
Elektrárny Tisová, a.s., a dohodu o ukončení stávajících soudních sporů;

   o schválení revize 1 sloučeného dokumentu podnikatelského záměru / záměru projektu akce D405  
„Obnova SKŘ (systému kontroly řízení) neblokových provozních souborů ETE – 2. etapa“;

   o uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě se uskuteční rozhodnutí představenstva o prodeji bytového 
fondu Písnice (včetně součástí a příslušenství a pohledávek) společnosti Kennial a.s. za cenu nabídnutou 
v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku za předmět koupě; případně pokud tato společnost v rozporu 
s podmínkami veřejné soutěže kupní smlouvu neuzavře, pak společnosti Office Rent Prachatice s.r.o.; 

   o schválení aktualizované dividendové politiky společnosti ČEZ, a. s., spočívající v rozšíření výplatního 
poměru na 60–100 % z konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ, očištěného o mimořádné vlivy 
a o schválení návrhu dividendy za rok 2016 ve výši 33 Kč na akcii s tím, že návrh dividendy v této výši  
bude součástí návrhu na rozdělení zisku společnosti;

   o schválení fúze sloučením mezi zanikající společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., a nástupnickou 
společností ČEZ Prodej, s.r.o., se současnou změnou její právní formy na akciovou společnost;

   o uzavření dodatku k Záměru stavby projektu „Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice“, jehož předmětem 
je posunutí přepokládaného termínu dokončení a navýšení rozpočtových nákladů projektu.



5 / 7

Dozorčí rada se na několika svých zasedáních také zabývala návrhem na odprodej Elektrárny Počerady se 
závěrem, že Skupina ČEZ si tuto elektrárnu ponechá ve svém majetku. Důvodem je zejména nejistá situace 
v oblasti hnědouhelné energetiky v Evropě.

Dále dozorčí rada ve výše uvedených souvislostech projednala a vzala na vědomí:

   průběžné měsíční informace o aktuálním stavu jaderných elektráren;

   informaci o zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a společnosti  
Elektrárna Temelín II, a. s.;

   informaci o schválení Podnikatelského záměru projektu „Nový jaderný zdroj v lokalitě elektrárny Temelín“ 
a o schválení Podnikatelského záměru projektu „Nový jaderný zdroj v lokalitě elektrárny Dukovany“, které 
poskytují komplexní souhrn technických a ekonomických informací pro další postup v přípravě a realizaci 
projektů NJZ ETE a NJZ EDU;

   průběžné měsíční informace o pokračování realizace a souvisejících problémech investičního projektu „Nový 
zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice“, jako prototypu, včetně posunu předpokládaného termínu předání díla;

   informaci o smluvním zajištění řešení údržby větrného parku Fantanele – Cogealac v Rumunsku  
na období 2017–2018;

   informaci o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dceřiné společnosti Škoda Praha Invest s.r.o.  
na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu společníka společností ČEZ, a. s.;

   informaci o koupi projektu „Julia“ – osmi větrných farem v Německu o celkové kapacitě 85,25 MW;

   informaci o vítězných nabídkách, podaných ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na předmět koupě, 
v souvislosti s prodejem: 

 –  bytového domu Vršovice společností AIDA Praha, a.s.; 

 –  OC Písnice společností STN Invest s.r.o.;

   informaci o poskytnutí nepeněžitého příplatku v podobě podílů ve společnostech ŠKO-ENERGO, s.r.o., 
a ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o., na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti  
ČEZ ESCO, a.s.

   informaci o rozvoji ČEZ ESCO (Energy Service Company) na primárních trzích, tj. v České republice a na 
Slovensku, a také informaci o pronikání a případném rozvoji ESCO služeb či o probíhajících analýzách  
ESCO potenciálu v Polsku, Německu, Rumunsku, Bulharsku, Nizozemsku; 

   informaci o klíčových rozpracovaných obchodních případech a stěžejních transformačních aktivitách dceřiné 
společnosti ŠKODA PRAHA, a.s.;

   informaci o investiční strategii společnosti Inven Capital, investiční fond, a.s. (původně ČEZ Nová energetika, a. s.), 
 jejímž prostřednictvím chce ČEZ participovat na rychle rostoucím trhu „nové energetiky“ v evropském regionu 
(např. získání podílu ve společnosti Sonnenbatterie, Sunfire, tado°, AZ Klima a investice do fondu ETF 2);

   informaci o aktuálním stavu akciové majetkové účasti ve společnosti MOL Hungarian Oil and Gas Plc (dále 
jen „MOL“) držené prostřednictvím 100% dceřiné společnosti CEZ MH B.V. a informaci o záměru, průběhu 
a výsledku realizace odkupu dluhopisů vyměnitelných za akcie společnosti MOL společností CEZ MH B.V. 
s následným blokovým prodejem odpovídajícího množství akcií MOL na kapitálovém trhu, včetně informace 
o souvisejícím uzavření smluv s bankami Barclays Bang PLC, Deutsche Bank AG a Citigroup Global Markets 
Limited jakožto manažery transakce;

   informaci o povinnostech plynoucích ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 57/2014, o trestních 
sankcích za zneužívání trhu, a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 596/2014, o zneužívání trhu 
(týkající se zasvěcených osob disponujících vnitřní informací, kterým je zakázána manipulace s trhem nebo 
pokus o ni a obchodování na základě vnitřní informace);

   informaci o záměru přeměny formou fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi – společností  
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ČEZ Distribuční služby, s.r.o., jako zanikající společností a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako 
nástupnickou společností podle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 
a družstev, v platném znění, dle něhož jmění společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., přechází na 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., a společnost ČEZ Distribuce, a. s. vstupuje do právního postavení 
společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., přičemž nedojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s., a to k rozhodnému dni 1. 1. 2018;

   a konečně také informaci o záměru projektu „ZEVO Mělník“ (projektu nové příležitosti v oblasti  
odpadového hospodářství).

Dozorčí rada kromě stavu domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., (včetně vybraných výsledků 
hospodaření za hodnocená období) projednávala též trendy a vývoj tržního podílu Skupiny ČEZ, stav a vývoj 
dluhové kapacity Skupiny ČEZ, systém řízení a způsob zajištění rizik ve Skupině ČEZ.

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.

Dozorčí rada taktéž vyjádřila kladné stanovisko k Podnikatelskému plánu Skupiny ČEZ na roky 2017–2021 
a Rozpočtu ČEZ, a. s., a k rozpočtům dceřiných společností Skupiny ČEZ na rok 2017.

Předmětem jednání dozorčí rady byla také podstatná změna organizační struktury společnosti s účinností  
od 1. 3. 2017, ke které vyjádřila kladné stanovisko. Shodně pak dozorčí rada projednala změnu Organizačního 
řádu ČEZ, a. s., ke kterému vyjádřila kladné stanovisko. Dále vzala na vědomí informaci o schválení revize 
Pracovního řádu ČEZ, a. s., i Podpisového řádu ČEZ, a. s., a také informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání ve 
společnosti. Dozorčí rada s přihlédnutím k cílům a prioritám společnosti pro další období detailně projednávala 
východiska pro stanovení jmenovitých úkolů, včetně věcného vymezení kritérií, jednotlivých členů představenstva 
pro rok 2017, a to v součinnosti s Personálním výborem dozorčí rady. Následně dozorčí rada schválila vyhodnocení  
plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2016, které je rozhodné pro stanovení výše ročních odměn. 

Kromě pravidelných informací o aktuálním stavu jaderných elektráren dozorčí rada sledovala přípravu podkladů 
pro podání žádostí o nové licence na provoz bloků. SÚJB vydal dne 30. 3. 2016 „Rozhodnutí o povolení provozu  
1. bloku EDU po 31. 3. 2016“, přičemž platnost povolení nebyla časově omezena, ale je spojena s plněním 
souboru podmínek. V uplynulém roce byl zpracován průkaz připravenosti 2. bloku EDU s tím, že ČEZ podal  
dne 2. 1. 2017 žádost o povolení provozu po 10. 7. 2017, kdy vyprší platnost stávajícího povolení. 

Dozorčí rada na svých zasedáních též projednávala pravidelné informace o vývoji komplexní obnovy Elektrárny 
Prunéřov („EPR II“) a výstavbě nového zdroje Ledvice („ELE“) a pravidelné reporty významných investičních 
akcí Skupiny ČEZ, zahrnující projekty týkající se: výstavby tradičních zdrojů – ELE a konečné hodnocení investice  
EPR II, přípravy nových jaderných zdrojů v Temelíně a Dukovanech, projektů nové energetiky (zejména EcoWind  
v Polsku) a projektů OZE, investic v rámci stávajících výrobních zdrojů tradiční energetiky, investic v rámci  
ČEZ Distribuce a také vybraných investičních akcí – např. nákup 100% podílu ve společnosti Energie2 Prodej, 
s.r.o., nákup akcií odpovídající 26 % podílu ve společnosti ENESA a.s. a nákup 100% podílu ve společností 
juwi s.r.o. (nově ČEZ Solární s r.o.), nákup podílu ve společnosti tado°, investice do ETF 2 (Environmental 
Technologies Fund), dodatečná investice do Sonnen, nákup 100% podílů ve společnostech AZ KLIMA a.s.  
a AZ KLIMA SK, s.r.o., nákup on-shore větrné farmy Flight 12,8 MW a osmi on-shore větrných farem Julia 
o celkové kapacitě 85,25 MW.

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., jehož bylo 
dosaženo v roce 2016 – ve vazbě na složité období v oblasti energetiky – zásadní vliv nízké ceny elektřiny 
a prakticky nefungující trh s emisními povolenkami, vliv událostí týkajících se kontrol a oprav heterogenních 
svarů v EDU i ETE a dále s ohledem na působení konkurenčního prostředí v rámci českého energetického trhu 
– lze považovat za odpovídající těmto podmínkám.
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Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti přezkoumala zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2016 a k jejímu obsahu nemá výhrad.

K dalším bodům programu dnešní valné hromady sděluji tato stanoviska dozorčí rady:

k bodu pořadu Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ 
za rok 2016: 
Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti přezkoumala:

   Účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2016 včetně výroku auditora (ze dne 20. 3. 2017), 

   Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2016 včetně výroku auditora  
(ze dne 20. 3. 2017) 

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 přihlédnutím k výrokům auditora doporučuje valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., 
schválení obou účetních závěrek.

k bodu pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.: 
Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5. písm. c) stanov společnosti přezkoumala předložený návrh  
na rozdělení zisku ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy a doporučuje valné hromadě  
jeho schválení.

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

Václav Pačes

předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.


