
PLNÁ MOC | POWER OF ATTORNEY
ZMOCNITEL | PRINCIPAL:

JMÉNO (název /obchodní firma) | NAME (Business / Company Name):

ADRESA TRVALÉHO POBYTU (sídlo) | RESIDENCE ADDRESS (Registered Office):

R.Č. (IČ) | BIRTH NUMBER (Identification Number):

(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto akcionář společnosti ČEZ, a. s., IČ: 45274649,
se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1581 (dále jen „Společnost“), tímto

ZMOCŇUJE | AUTHORIZES

JMÉNO (název /obchodní firma) | NAME (Business / Company Name):

ADRESA TRVALÉHO POBYTU (sídlo) | RESIDENCE ADDRESS (Registered Office)

R.Č. (IČ) | BIRTH NUMBER (Identification Number)

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Zmocnitele na řádné valné hromadě 
Společnosti konané dne 29. června 2020

a na všech valných hromadách Společnosti 
konaných nejpozději do:*

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele při účasti 
na valné hromadě a při výkonu veškerých práv akcionáře  
souvisejících s touto valnou hromadou před, v průběhu  
i po konání valné hromady, a to v rozsahu práv spojených  
se všemi akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem.

ZMOCNĚNEC | THE ATTORNEY JE**  |
NENÍ**  |

oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo  
něho jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je vyhotovena v české a anglické jazykové 
verzi. V případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi  
je rozhodující česká jazyková verze.

Tato plná moc se řídí právem České republiky.

V | IN DNE | ON 

úředně ověřený podpis Zmocnitele / osob oprávněných 
zastupovat Zmocnitele, vč. uvedení jména a funkce

* Nebude-li políčko označeno, platí plná moc jen pro výše
zmíněnou valnou hromadu. Bude-li políčko označeno,
ale nebude uvedeno žádné datum, platí plná moc bez
časového omezení.

** Prosíme, označte Vámi vybranou variantu.  
Není-li označena žádná varianta, platí, že Zmocněnec není 
oprávněn udělit substituční plnou moc.

(hereinafter referred to as “Principal”)

as a shareholder of ČEZ, a. s., ID Number: 45274649, with its 
registered office in Prague 4, Duhová 2/1444, Postal Code 14053, 
registered in the Commercial Register kept by the Municipal  
Court in Prague, Section B, File 1581 (hereinafter referred to as 
“Company”), hereby

(hereinafter referred to as “Attorney”)

to represent the Principal at the ordinary General Meeting 
of the Company held on June 29, 2020 

and at any and all General Meetings of the Company 
held no later than until:*

The Attorney is authorized to represent the Principal in participation  
at the General Meeting and in execution of any and all shareholder’s  
rights related to this General Meeting before, during or after the date 
of the General Meeting, to the extent of rights related to all shares 
in the Company owned by the Principal.

IS**
IS NOT**

entitled to grant a power of attorney to another person to act  
on behalf of the Principal instead of the Attorney to the extent 
of this power of attorney.

This power of attorney is made in the Czech and English  
language version. In case of any discrepancies between both 
language versions the Czech language version shall prevail.

This power of attorney shall be governed by laws 
of the Czech Republic.

officially verified signature of the Principal / persons entitled 
to represent the Principal, including name and  title

* If the box is not checked, the power of attorney shall apply only
in respect of the above mentioned General Meeting. If the box is 
checked but no date is filled in, the power of attorney shall apply 
without a time limit.

** Please indicate your option. In case no option is indicated, 
it applies that the Attorney is not entitled to grant a substitute 
power of attorney.
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