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Stanovisko představenstva společnosti: 

Představenstvo společnosti pravidelně projednává stav přípravy a realizace projektů 
výstavby a obnovy zdrojů společnosti ČEZ, a. s., a o této skutečnosti je pravidelně 
(jednou za tři měsíce) informována dozorčí rada společnosti. Nejinak tomu je i 
v případě záměru komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II (dále „KO EPR II“), který je 
v souladu se stanovami společnosti dozorčí radou projednáván a sledován ve stejném 
režimu jako ostatní projekty odpovídající velikosti. 

Nicméně pro informaci představenstvo k návrhu akcionáře uvádí: 

1) Vhodnost navrhované technologie pro KO EPR II byla potvrzena posudkem 
k dokumentaci EIA, zadaným Ministerstvem životního prostředí ČR (dále „MŽP“) a 
zpracovaným nezávislým posudkářem Ing. Václavem Oblukem, autorizovanou osobou 
podle zvláštního právního předpisu, prezentovaného dne 4.12.2009 na veřejném 
projednávání záměru KO EPR II v Kadani. Ke shodnému názoru dospěla i zpráva 
nezávislé společnosti DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o. (dále „DNV“) zpracovaná nad 
rámec zákona č. 100/2001 Sb., též zadaná ze strany MŽP a zpracována po důkladném 
prostudování jak dokumentace, tak i vývojových postupů ze strany zástupců 
společnosti DNV v ČEZ, a. s. 

2) Představenstvo společnosti postupovalo při výběru a zajištění technologie záměru 
v souladu s obchodním zákoníkem (dále „ObchZ“), kdy při respektování povinnosti 
péče řádného hospodáře dle § 194 odst. 5 ObchZ zajistilo technologii nejvhodnější pro 
podmínky v lokalitě Prunéřov (dostupnost a kvalita paliva, dodávka tepla). 

3) Společnost ČEZ, a. s., postupovala v rámci procesu vydání stanoviska k záměru KO 
EPR II plně v souladu s platným právním řádem České republiky. Společnost 
poskytovala plnou součinnost při všech úkonech v příslušných zjišťovacích řízeních, 
kdy MŽP obdrželo veškeré informace k předložené variantě. Společnost současně 
veřejně a transparentně komunikovala záměr KO EPR II nejen příslušným úřadům, ale 
i veřejnosti (viz tisková konference ze dne 1.2.2010) a poskytla prostřednictvím úřadu 
veškeré doplňující informace účastníkům řízení v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. 

4) Všechny příslušné úřady statní správy a samosprávy vydaly k realizaci záměru KO 
EPR II kladná rozhodnutí a doporučení, a to po detailních zjišťovacích řízeních. 

Na základě výše uvedeného představenstvo ČEZ, a. s., neshledává věcné ani právní 
důvody, aby valná hromada společnosti schválila návrh usnesení doručeného 
akcionářem, občanským sdružením Ekologický právní servis. 

 

 


