
 

 

ČEZ, a. s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 | tel.: 211 041 111, fax: 211 042 001 
 www.cez.cz | IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649 
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, 

sídlo Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

Podrobné informace týkající se p řijímání oznámení o ud ělení nebo odvolání plné 
moci k zastupování akcioná ře na mimo řádné valné hromad ě spole čnosti ČEZ, a. 

s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PS Č 14053, zapsané 
v obchodním rejst říku  vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 

(dále jen „Spole čnost“) 
konané dne 22. listopadu 2010 

 
Akcionáři Společnosti mohou oznamovat udělení nebo odvolání plné moci 
k zastupování na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na e-mailové adrese: 
valna.hromada@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že oznámení 
neumožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu nebo posoudit soulad plné 
moci s požadavky stanovenými zákonem či stanovami, je Společnost oprávněna, nikoli 
však povinna, požadovat od oznamovatele dodatečné informace k odstranění 
nejasností. 

Oznámení o udělení plné moci musí kromě výše uvedeného obsahovat tyto údaje: 

a) jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště zmocnitele, je-li zmocnitelem 
fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, je-li zmocnitelem 
právnická osoba, 

b) jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště zmocněnce, je-li 
zmocněncem fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, je-li 
zmocněncem právnická osoba, 

c) informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení na mimořádné valné 
hromadě konané dne 22.11.2010, anebo na více valných hromadách v určité 
období, včetně specifikace tohoto období, 

d)  informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc, 

e) datum udělení plné moci. 
 
Oznámení o odvolání plné moci musí kromě výše uvedeného obsahovat tyto údaje: 

f) jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště zmocnitele, je-li zmocnitelem 
fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, je-li zmocnitelem 
právnická osoba, 

g) jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště zmocněnce, je-li 
zmocněncem fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, je-li 
zmocněncem právnická osoba, 

h) informace o odvolané plné moci, včetně data udělení plné moci a rozsahu 
oprávnění, která byla předmětem zmocnění dle předmětné plné moci, 

i) datum odvolání plné moci. 
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Bude-li zastoupení akcionáře Společnosti prokázáno výše uvedeným způsobem, 
nebude Společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání písemné plné moci.  
 
 
Oznámení o ud ělení plné moci k zastupování na valné hromad ě dle výše 
uvedených pravidel nezbavuje akcioná ře Společnosti nebo jeho zástupce 
povinnosti doložit p ři registraci na valné hromad ě dokumenty dle čl. 13 stanov 
Společnosti, s výjimkou písemné plné moci, jejíž ud ělení bylo Spole čnosti 
oznámeno.  
 
 

 


