ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ
STANOV SPOLEČNOSTI
Návrh usnesení (1):
Valná hromada ČEZ, a. s., rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady
o změně stanov společnosti takto:
V článku 1 odst. 1 stanov společnosti se na konci textu odstavce doplňují slova „(dále jen „společnost“).“.

Stávající znění článku 2 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„1. Předmětem podnikání společnosti je:
a) výroba elektřiny,
b) obchod s elektřinou,
c) výroba tepelné energie,
d) rozvod tepelné energie,
e) obchod s plynem,
f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
g) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
h) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
i)

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,

j)

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

k) obráběčství,
l)

vodoinstalatérství, topenářství,

m) izolatérství,
n) hostinská činnost,
o)	výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek
a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
p) psychologické poradenství a diagnostika,
q) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
r) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
s) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
t) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
u) ostraha majetku a osob,
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v) montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení,
w) zámečnictví, nástrojářství,
x) vedení spisovny,
y) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
z) výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,
aa)	silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče, a
bb) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
2. Předmětem další činnosti společnosti je správa vlastního majetku.“
V článku 8 odst. 1 stanov společnosti se za písm. s) doplňují písm. t) a u), která znějí:
„t) schválení politiky odměňování a zprávy o odměňování podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
u) schválení významné transakce podle § 121s a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“
a dosavadní písm. t) se označuje jako písm. v).
Stávající znění článku 12 odst. 1 až odst. 3 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„1.	Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené
sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním
hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady
a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání
hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí
soudu na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích a soud zároveň určí
předsedu valné hromady, je předsedou takové valné hromady osoba určená soudem.
2.	Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud
předseda valné hromady nebyl zvolen ani jinak ustanoven. Oprávnění a povinnosti předsedy valné hromady
se obdobně vztahují i na jinou osobu, která řídí jednání valné hromady.
3.	Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné
hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady účastnily osoby,
u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady,
včetně osob, jejichž oblečení, znečistění nebo vystupování může narušit její průběh nebo zjevně odporuje
zásadám slušnosti, nebo osob ozbrojených.“
Dosavadní odst. 4 se ruší a dosavadní odst. 5 až 13 se označují jako odst. 4 až 12.
Stávající znění článku 13 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„1.	Akcionářská práva na jednání valné hromady. Za podmínek uvedených v těchto stanovách mohou akcionáři
na jednání valné hromady vykonávat práva, která jim přiznává zákon, tedy právo:
a)	hlasovat,
b)	požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové
vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo
pro výkon akcionářských práv na něm,
c)	uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li právní předpis jinak nebo nevyplývá-li nemožnost uplatnit
návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti, a
d)	podávat protesty.
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Společnost je povinna zacházet se všemi akcionáři při výkonu těchto práv za stejných podmínek a umožnit
všem akcionářům uplatnění těchto práv v souladu se stanovami.
2.	Výkon akcionářských práv. Každý akcionář je povinen:
a)	nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tedy zejména vykonávat tato práva pouze v souladu s jejich
účelem a způsobem, který nepoškozuje ostatní akcionáře ani společnost a ani jinak nepřiměřeně
nezasahuje do jejich práv nebo právem chráněných zájmů,
b)	při výkonu svých práv jednat čestně, odpovědně a způsobem, který bude respektovat účel jednání valné
hromady (věcné projednání záležitostí zařazených na jeho pořad) a jeho řádný a klidný průběh,
c)	řídit se při výkonu svých práv pokyny předsedy valné hromady vydanými v souladu se zákonem
a těmito stanovami,
d)	respektovat pravidla a omezení vyplývající ze zákona a z těchto stanov, a
e)	v každém písemném podání a při každém ústním projevu jasně, stručně a srozumitelně uvést, jaké
právo tím vykonává a co je obsahem daného podání nebo projevu.
3.	Délka trvání jednání valné hromady. Každé jednání valné hromady zpravidla trvá nejdéle 10 hodin od jeho
zahájení, přičemž:
a)	do této maximální délky se nezapočítává čas, kdy (i) představenstvo (nebo jiný volený orgán)
předkládá návrhy na přijetí usnesení valné hromady, včetně jejich odůvodnění, nebo zprávy nebo jiná
sdělení určené na vědomí valné hromadě, (ii) je vyhlášena přestávka za účelem přípravy odpovědí na
podané žádosti o vysvětlení a (iii) je jednání valné hromady přerušeno v důsledku skutečnosti bránící
pokračování v jeho řádném průběhu,
b)	do této maximální délky se započítává čas, kdy je vyhlášena technická přestávka, pokud nepřekročí
v jednotlivém případě 10 minut, v souhrnu nejvýše pak jednu hodinu,
c)	pokud se v průběhu jednání valné hromady stane zřejmým, že nelze projednat veškeré záležitosti
zařazené na jeho pořad bez překročení této maximální délky, je představenstvo oprávněno (a to
i opakovaně, případně po překročení této maximální délky) navrhnout valné hromadě přijetí některého
z následujících procedurálních rozhodnutí:
		

(i)	přerušení projednání a přesunutí neprojednaných záležitostí na jiné určené datum, hodinu a místo,
přičemž toto datum nesmí připadat na pozdější než pátý pracovní den po dni, kdy bylo zahájeno
dané jednání valné hromady, nebo

		

(ii)	přeložení neprojednaných záležitostí na příští valnou hromadu podle § 409 zákona o obchodních
korporacích;

	představenstvo je povinno předložit návrh některého z uvedených rozhodnutí, kdykoliv obdrží příslušný
podnět od předsedy valné hromady. Pokud valná hromada nepřijme žádné z uvedených rozhodnutí, jednání
valné hromady bude pokračovat i po překročení této maximální délky.
4.	Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání: V rámci každého bodu pořadu jednání valné hromady, v němž
má být předkládán návrh usnesení valné hromady, se postupuje následovně:
a)	nejprve představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadou se všemi návrhy usnesení
předloženými ze strany volených orgánů, včetně případného odůvodnění,
b)	dále představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu (případně zajistí její
seznámení) se všemi řádně a včas podanými návrhy a protinávrhy akcionářů,
c)	následně budou projednány žádosti o vysvětlení postupem podle odstavců 5 až 13 tohoto článku a
d)	na závěr dojde k hlasování o jednotlivých návrzích postupem podle odstavce 15 tohoto článku.
	Pokud je projednáván bod pořadu jednání valné hromady, v němž nemá být předkládán návrh usnesení,
seznámí příslušný volený orgán (jím pověřená osoba) v rámci tohoto bodu valnou hromadou se svou
zprávou nebo jiným sdělením určeným na vědomí valné hromadě namísto postupu dle odst. 4 písm. a) a b)
tohoto článku. Žádosti o vysvětlení k tomuto bodu se projednají v rámci souvisejícího bodu pořadu daného
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jednání valné hromady, který určí představenstvo v pozvánce; pokud takový související bod není určen,
budou případné žádosti o vysvětlení projednány přímo v rámci příslušného bodu.
5.	Projednání žádostí o vysvětlení. Projednáním žádostí o vysvětlení se rozumí poskytnutí odpovědi na žádost
o vysvětlení ze strany akcionáře předloženou v souladu se zákonem a těmito stanovami. Projednání žádostí
o vysvětlení probíhá zvlášť u každého dotčeného bodu pořadu jednání valné hromady, popř. u více bodů
pořadu jednání valné hromady společně na základě postupu dle odst. 4, poslední věty tohoto článku, a to ve
dvou kolech.
6.	Podání žádosti o vysvětlení. Žádosti o vysvětlení se podávají zpravidla v rámci písemných podání
akcionáře. Akcionář je povinen písemná podání obsahující žádost o vysvětlení podat buď před zahájením
jednání valné hromady zasláním společnosti na adresu uvedenou v pozvánce, anebo na jednání valné
hromady prostřednictvím informačního střediska. Akcionář není oprávněn písemné podání obsahující žádost
o vysvětlení číst při svém ústním projevu.
7. R
 ozsáhlá podání. Hodlá-li akcionář učinit rozsáhlé podání obsahující žádosti o vysvětlení, je povinen
jej doručit společnosti v písemné podobě na stanovenou adresu alespoň dva pracovní dny přede dnem
zahájení jednání valné hromady, přičemž za rozsáhlá podání jednoho akcionáře se považují (posuzováno
vždy zvlášť pro každý bod pořadu jednání, ve kterém mají být projednány žádosti o vysvětlení): (i) podání
obsahující více než 10 žádostí o vysvětlení nebo (ii) podání, která zcela zjevně přesahují 4 normostrany
textu. Tím není dotčeno právo akcionáře zaslat společnosti na uvedenou adresu před zahájením jednání
valné hromady též písemná podání obsahující žádost o vysvětlení, která nejsou rozsáhlými podáními.
8.	Náležitosti písemné žádosti o vysvětlení. Není-li písemné podání obsahující žádost o vysvětlení podáno
na formuláři připraveném organizátory valné hromady, musí být v takovémto podání výslovně uvedeno, že
obsahuje žádost o vysvětlení a ke kterému bodu pořadu jednání se vztahuje, přičemž – obsahuje-li podání
žádosti o vysvětlení k více bodům pořadu jednání – musí být žádosti o vysvětlení k jednotlivému bodu
seskupeny. Dále musí být takovéto podání opatřeno čitelným jménem a příjmením (názvem nebo obchodní
firmou) akcionáře, případně též jeho zástupce, a musí být podepsáno.
9. Ú
 stní žádosti o vysvětlení. Akcionář může podat svou žádost o vysvětlení také při svém ústním projevu,
a to v rámci prvního nebo druhého kola projednávání žádostí o vysvětlení, pokud se do příslušného kola
včas přihlásí a při svém projevu dodrží ostatní pravidla stanovená pro jednotlivá kola. Přihlašování probíhá
prostřednictvím informačního střediska.
10.	První kolo projednání žádostí o vysvětlení. Pro první kolo projednání žádostí o vysvětlení platí následující:
a)	v rámci tohoto kola budou zodpovězeny:
		

(i)	žádosti o vysvětlení obsažené v rozsáhlých podáních, které byly doručeny ve lhůtě dle odstavce 7
tohoto článku,

		

(ii)	žádosti o vysvětlení, které nejsou rozsáhlými podáními a byly obsaženy v písemných podáních
doručených či podaných před zahájením jednání valné hromady nebo do zahájení projednávání
prvního bodu pořadu jednání valné hromady, ve kterém mají být projednány žádosti o vysvětlení,
ne však později než jednu hodinu od zahájení jednání valné hromady, a

		

(iii)	žádosti o vysvětlení položené v rámci ústních projevů za splnění podmínek stanovených
v tomto odstavci,

b)	každý akcionář může vystoupit se svým projevem pouze jednou, přičemž jeho projev je časově omezen
na 10 minut, není-li dále stanoveno jinak,
c)	každý akcionář může v rámci svého projevu položit nejvýše 5 žádostí o vysvětlení; vedle toho je
oprávněn ústně doplnit odůvodnění či vysvětlení ke svým žádostem o vysvětlení podaným v rámci svých
písemných podání,
d)	akcionář, který chce přednést svůj projev v rámci prvního kola (jakéhokoli bodu pořadu jednání), je
povinen se přihlásit nejpozději do zahájení projednávání prvního bodu pořadu jednání valné hromady, ve
kterém mají být projednány žádosti o vysvětlení, ne však později než jednu hodinu od zahájení jednání
valné hromady,
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e)	akcionáři budou vyzýváni k přednesu svého projevu postupně podle pořadí přihlášení,
f)	po přednesu projevu všech přihlášených akcionářů budou podána vysvětlení ke všem žádostem
o vysvětlení uvedeným pod písm. a), a
g)	předseda valné hromady (se souhlasem představenstva) může na začátku prvního kola (daného bodu
pořadu jednání) rozhodnout, že časové omezení podle písm. (b) tohoto odstavce se zkracuje až na
5 minut, pokud (i) se do prvního kola (daného bodu pořadu jednání) přihlásilo se svým projevem více
než 15 akcionářů, nebo (ii) v rámci prvních kol všech bodů pořadu jednání valné hromady se přihlásilo
se svým projevem více než 100 akcionářů (pokud se jeden akcionář přihlásí do více prvních kol, počítá
se pro tyto účely každé přihlášení zvlášť); pokud je splněna podmínka ad (ii), zkracuje se časové
omezení podle písm. b) tohoto odstavce ve stejném rozsahu pro veškerá první kola zbývajících bodů
pořadu jednání valné hromady, neurčí-li předseda valné hromady (se souhlasem představenstva)
nejpozději na začátku příslušného prvního kola jinak.
11.	Druhé kolo projednání žádostí o vysvětlení. Pro druhé kolo projednání žádostí o vysvětlení platí následující:
a)	v rámci tohoto kola budou zodpovězeny:
		

(i)	žádosti o vysvětlení, které byly obsaženy v písemných podáních podaných po uplynutí lhůty pro
podání do prvního kola, pokud jsou podány na formuláři připraveném organizátory valné hromady
a ve svém souhrnu (pro jednoho akcionáře a daný bod pořadu jednání) zcela zjevně nepřekračují
svým rozsahem 4 normostrany textu, a

		

(ii)	žádosti o vysvětlení položené v rámci ústních projevů za splnění podmínek stanovených
v tomto odstavci,

b)	počet vystoupení jednoho akcionáře není omezen, avšak celková doba všech jeho vystoupení nesmí
překročit 10 minut,
c)	akcionář, který chce vystoupit s přednesením svého projevu v rámci tohoto kola, je oprávněn se ke
svému vystoupení přihlásit kdykoliv do ukončení tohoto kola, není-li dále stanoveno jinak,
d)	akcionáři budou vyzváni k vystoupení postupně podle pořadí přihlášení,
e)	představenstvo nebo jím pověřená osoba podává vysvětlení na základě předložených žádostí
o vysvětlení buď po podání žádosti o vysvětlení v rámci ústního projevu akcionáře, nebo následně
v návaznosti na podání více žádostí o vysvětlení,
f)	předseda valné hromady je povinen předat slovo představenstvu k podání vysvětlení, kdykoli o to
požádá, nesmí tak však učinit v průběhu vystoupení akcionáře; po takovém podání vysvětlení ze strany
představenstva následují další projevy akcionářů dle pořadí přihlášení,
g)	předseda valné hromady (se souhlasem představenstva) může se zohledněním maximální délky trvání
jednání valné hromady podle odstavce 3 určit čas, po jehož uplynutí již akcionáři nebudou mít možnost
přihlásit se k vystoupení se svým projevem,
h)	druhé kolo je ukončeno podáním vysvětlení na veškeré podané žádosti o vysvětlení za předpokladu,
že již není žádný akcionář přihlášen k vystoupení se svým projevem; předseda valné hromady je
oprávněn na základě odůvodněné žádosti akcionáře či skupiny akcionářů po zvážení těchto důvodů a se
zohledněním maximální délky trvání jednání valné hromady podle odstavce 3 rozhodnout po projednání
s představenstvem, že před přistoupením k hlasování mohou akcionáři ještě určitý čas (zpravidla
však ne déle než 30 minut) vystupovat se svými projevy a v rámci nich předkládat stručné žádosti
o vysvětlení.
12.	Poskytnutí vysvětlení. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí
o vysvětlení obdobného obsahu. Vysvětlení záležitostí týkajících se jednání valné hromady poskytne
představenstvo přímo na jednání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné,
poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne jednání valné hromady. Platí, že vysvětlení
se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti
nejpozději v den předcházející dni jednání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě jednání valné
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hromady. Předseda valné hromady může po dohodě s představenstvem připustit poskytnutí vysvětlení
i v rámci předcházejícího bodu pořadu, jehož se žádost o vysvětlení týká, pokud s tímto bodem souvisí.
13.	Zástupci více akcionářů. Zástupce (včetně člena statutárního orgánu) více akcionářů se pro účely omezení
uvedených v odstavcích 5 až 11 považuje za jednoho akcionáře. Pokud však zástupce zastupuje alespoň
jednoho akcionáře a zároveň je sám akcionářem, časové omezení uvedené v odstavci 10 písm. b)
a rozsahové omezení uvedené v odstavci 10 písm. c) se vztahuje zvlášť na projev učiněný v prvním kole
projednávání žádostí o vysvětlení vlastním jménem a na projev učiněný v tomto kole jménem zastoupeného
akcionáře (zastoupených akcionářů).
14. Předseda valné hromady. Předseda valné hromady:
a)	je povinen zabezpečit seznámení valné hromady se všemi podáními akcionářů učiněnými řádně a včas,
b)	dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady,
c)	je oprávněn (po projednání s představenstvem) konkrétnímu akcionáři ve výjimečných případech
prominout lhůtu nebo umožnit překročení časového nebo jiného omezení, je-li to nezbytné ze závažných
důvodů, na něž dotčený akcionář neměl vliv,
d)	je oprávněn usměrňovat projevy akcionářů, případně jim odnímat slovo nebo vstupovat do jejich projevu
(například při zjevně se opakujících dotazech či za účelem konkretizace obsahu projevu akcionáře).
15. Hlasování. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté
o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo
369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě
žádosti akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích, kdy se nejprve hlasuje o návrhu
daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících
schválenému návrhu se již nehlasuje.
16.	Návrhy a protinávrhy akcionářů. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné
hromady, je povinen jej doručit společnosti v písemné podobě, a to nejpozději deset dnů před jednáním
valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy a protinávrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu
společnosti, případně o navazující návrhy a protinávrhy týkající se takových osob (např. návrh na schválení
smlouvy o výkonu funkce). Návrhy a protinávrhy doručené po této lhůtě nebudou na jednání valné hromady
projednány; tím není dotčen § 362 zákona o obchodních korporacích.
17.	Způsob hlasování. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků dle pokynů předsedy valné
hromady. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém
se hlasuje, tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“, a hlasovací lístek podepíše. V případě, že
se akcionář chce zdržet hlasování, neodevzdá hlasovací lístek.
18.	Neplatnost a ztráta hlasovacích lístků. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Neplatné jsou též lístky, z nichž
nelze rozpoznat vůli akcionáře. Má se za to, že akcionář se zdržel hlasování, odevzdá-li neplatný hlasovací
lístek nebo jiný hlasovací lístek, než na kterém měl o dané záležitosti hlasovat. Dojde-li k omylu ve
vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora.
Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem umístěným pod podpisem akcionáře (zástupce)
stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat pracovníky prezence nebo skrutátora
o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
19.	Vyhodnocení hlasování. Skrutátor nebo skrutátoři zajistí sběr hlasovacích lístků do hlasovací schránky a po
hlasování zajistí okamžité sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného
k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od skrutátora oznámení o tomto
předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a s konečnými
výsledky hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady budou akcionáři seznámeni
nejpozději na konci jednání valné hromady.
20.	Protesty proti usnesení valné hromady. Akcionáři, členové představenstva a členové dozorčí rady mohou
podat protest týkající se usnesení valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápisu z valné hromady.
Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady
podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady
nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné

6 / 10

hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Protest musí určitě a srozumitelně popsat okolnosti,
v nichž protestující spatřuje důvody neplatnosti usnesení valné hromady. Obsah protestu se uvede v zápisu
z valné hromady, jen jestliže o to protestující požádá.“
Stávající znění článku 14 odst. 7 písm. c) bodu c.8 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„c.8	souhrnnou vysvětlující zprávu podle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, politiku
odměňování a zprávu o odměňování podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“
V článku 14 odst. 7 písm. c) stanov společnosti se za bod c.8 doplňuje bod c.9, který zní:
„c.9	návrh na schválení významné transakce podle § 121s a násl. zákona o podnikání
na kapitálovém trhu,“
a dosavadní bod c.9 se označuje jako bod c.10.
Stávající znění článku 14 odst. 8 písm. g) stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„g)	zakladatelském právním jednání při ustavení jiné právnické osoby, získání majetkové účasti společnosti
na jiné právnické osobě, jakož i o zrušení jiné právnické osoby, má-li společnost jako společník nebo
člen rozhodovat o zrušení jiné právnické osoby, anebo o převodu majetkové účasti společnosti na jiné
právnické osobě,“
Stávající znění článku 14 odst. 8 písm. i) stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„i)	záležitostech uvedených v odst. 9 až 11 tohoto článku, přičemž záležitosti uvedené v odst. 11 tohoto
článku představenstvo případně dle jejich povahy pouze projednává.“
Stávající znění článku 14 odst. 9 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„9.	Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k uskutečnění následujících
rozhodnutí představenstva:
a)	o nabytí, zcizování, zastavení, nájmu, pachtu nebo bezplatném užívání věcí nemovitých a věcí movitých
(s výjimkou zásob dle českých účetních předpisů a cenných papírů pro řízení likvidity), které mají být
nebo jsou součástí majetku společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 500 000 000 Kč (slovy: pět set
milionů korun českých),
b)	o realizaci investičního projektu společnosti nebo o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního
projektu osoby ovládané společností, pokud hodnota investičního projektu společnosti nebo osoby
ovládané společností převyšuje 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých),
c)	o nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě se sídlem v ČR nebo v zahraničí, a to
v následujících případech:
		

c.1	nabytí majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě založením osoby přímo ovládané
společností a dále zvýšením základního kapitálu osoby přímo ovládané společností převzetím
vkladové povinnosti převyšující 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) nebo
převodem od třetí osoby (za třetí osobu pro tyto účely není považována osoba ovládaná společností)
nebo jakýmkoli jiným způsobem, pokud součet hodnoty nabývané majetkové účasti a čistého dluhu
na ni připadajícího („Enterprise value“) v každém jednotlivém případě převyšuje 500 000 000 Kč
(slovy: pět set milionů korun českých), nebo pokud v důsledku takové dispozice s majetkovou účastí
převýší podíl společnosti na základním kapitálu této jiné právnické osoby jednu třetinu nebo jednu
polovinu nebo dvě třetiny; toto ustanovení se nepoužije v případech založení osoby přímo ovládané
společností se základním kapitálem do 10 000 000 Kč;
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c.2	zrušení nebo zastavení majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě nebo snížení
základního kapitálu jiné právnické osoby, pokud hodnota majetkové účasti, která je předmětem
takové dispozice, v každém jednotlivém případě převyšuje 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů
korun českých), nebo zcizení majetkové účasti společnosti, pokud součet hodnoty zcizované
majetkové účasti a čistého dluhu na ni připadajícího („Enterprise value“) v každém jednotlivém
případě převyšuje 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), nebo pokud se
v důsledku takové dispozice s majetkovou účastí sníží podíl společnosti na základním kapitálu této
jiné právnické osoby pod jednu třetinu nebo jednu polovinu nebo dvě třetiny; toto ustanovení se
nepoužije v případech, kdy je majetková účast na jiné právnické osobě převáděna nebo zastavována
osobě ovládané společností, popř. kdy ke zrušení majetkové účasti na jiné právnické osobě dochází
v důsledku fúze této právnické osoby se společností nebo s osobou ovládanou společností;

		

c.3	udělení souhlasu společnosti k nabytí majetkové účasti osoby ovládané společností na jiné právnické
osobě, pokud součet hodnoty nabývané majetkové účasti a čistého dluhu na ni připadajícího
(„Enterprise value“) převyšuje 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých).

		Pro účely tohoto písm. c) se za „Enterprise value“ majetkové účasti považuje její tržní hodnota (tržní
hodnota podílu) plus čistý dluh na ni připadající (krátkodobé i dlouhodobé úročené závazky minus
hotovost a její ekvivalenty).
d)	o poskytnutí peněžitého či nepeněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo
základní kapitál osoby přímo ovládané společností, a to pokud částka či hodnota příplatku převyšuje
500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), a/nebo o udělení souhlasu společnosti
s poskytnutím peněžitého či nepeněžitého příplatku osobou ovládanou společností (dále jen
„poskytovatel příplatku“) na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál osoby nepřímo
ovládané společností, pokud částka či hodnota příplatku převyšuje 500 000 000 Kč (slovy: pět set
milionů korun českých),
e)	o převodu a zastavení vlastních akcií společnosti,
f)	o personálním obsazení dozorčích rad právnických osob, v nichž má společnost majetkovou účast na
základním kapitálu převyšující 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých); dozorčí rada si
může svým usnesením vyhradit k uvedenému předchozímu souhlasu i takovou právnickou osobu, v níž
majetková účast společnosti na základním kapitálu nepřevyšuje 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů
korun českých),
g)	o návrhu smlouvy s auditorem určeným valnou hromadou k provedení povinného auditu,
h)	o zcizení nemovitostí, pokud tržní nebo odhadní cena nemovitosti přesahuje 100 000 000 Kč (slovy: sto
milionů korun českých),
i)	o poskytnutí zápůjčky (úvěru) třetím osobám či o tom, že společnost poskytne zajištění za závazky
třetích osob, převyšujících v každém jednotlivém případě 200 000 000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun
českých). Za třetí osobu není považována osoba ovládaná,
j)	o přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) od třetích osob na období delší než 1 rok a jiné obdobné
dlouhodobé finanční operaci, s výjimkou zajišťovací operace, nad 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů
korun českých). Za třetí osobu není považována osoba ovládaná,
k)	o vydání dluhopisů vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady ve smyslu
ustanovení § 421 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích,
l)	k poskytnutí opčních práv na akcie společnosti v případech, kdy zákon umožňuje, aby o tom
rozhodovalo představenstvo,
m)	o přeměně společnosti, pokud zákon stanoví, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo,
n)	k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota
nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního
kapitálu vyplývajícího z poslední schválené konsolidované účetní závěrky,
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o)	o umožnění provedení due diligence (právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu)
společnosti nebo její organizační složky,
p	o uzavření manažerských smluv s řediteli divizí společnosti, pokud nejsou členy představenstva,
a o ustavení do funkce generálního ředitele,
q)	o stanovení a vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů ředitelů divizí společnosti, pokud nejsou členy
představenstva,
r)	o předložení zadávací dokumentace zájemcům o veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách,
pokud předpokládaná hodnota zakázky je vyšší než jedna třetina vlastního kapitálu vyplývajícího
z poslední konsolidované účetní závěrky,
s) o jiných případech, stanoví-li tak zákon.“
V článku 14 odst. 10 stanov společnosti se na konci písm. i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. j),
které zní:
„j)	k politice odměňování a zprávě o odměňování podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“
V článku 14 odst. 11 stanov společnosti se za písm. g) doplňuje písm. h), které zní:
„h)	poskytnutí peněžitého či nepeněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál
osoby přímo ovládané společností a/nebo o udělení souhlasu společnosti s poskytnutím peněžitého či
nepeněžitého příplatku poskytovatelem příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál
osoby nepřímo ovládané společností, a to ve všech ostatních případech, které neupravuje
odst. 9 písm. d),“
a dosavadní písm. h) až l) se označují jako písm. i) až m).
V článku 14 odst. 12 stanov společnosti se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.
V článku 18 odst. 5 stanov společnosti se na konci písm. i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. j),
které zní:
„j)	stanovit vnitřní postup umožňující pravidelně posuzovat, zda jsou splněny podmínky
podle § 121v odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“
Stávající znění článku 22 odst. 3 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„3.	Obdrží-li výbor pro audit dodatečnou zprávu auditora dle příslušných ustanovení zákona o auditorech,
projedná ji a na vyžádání ji postoupí bez zbytečného odkladu představenstvu a dozorčí radě.“
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Návrh usnesení (2):
Valná hromada ČEZ, a. s., rozhodla o změně stanov společnosti tak, že s účinností ode dne 1. 1. 2021
se stávající znění článků 1 až 33 stanov zcela nahrazuje novým zněním článků 1 až 33 stanov, jak bylo
představenstvem předloženo valné hromadě.
Zdůvodnění:
Valné hromadě je představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích
a článku 8 odst. 1 písm. a) stanov společnosti předkládán návrh na změnu stanov společnosti.
Účelem navrhované změny stanov společnosti je (i) přizpůsobení obsahu stanov společnosti požadavkům
relevantních právních předpisů, a to novele zákona o obchodních korporacích účinné od 1. 1. 2021 a již účinné
novele zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (ii) úprava jednacího řádu valné hromady,
jejímž cílem je zefektivnění průběhu valné hromady, včetně nastínění jejího časového rámce a formálních
pravidel pro projednávání žádostí o vysvětlení, a (iii) implementace změn vyplývajících z praxe a týkajících se
zejména (a) působnosti představenstva a dozorčí rady společnosti, (b) úpravy předmětů podnikání a činnosti
společnosti v návaznosti na aktuální rozsah živnostenských a jiných oprávnění společnosti a (c) některých
terminologických úprav a upřesnění. Dále je navrhováno doplnit do stanov společnosti možnost rozhodovat ve
výjimečných situacích mimo valnou hromadu prostřednictvím tzv. rozhodování akcionářů per rollam, a to po
aktuálních zkušenostech se znemožněním, resp. podstatným ztížením konání prezenčních valných hromad
akciových společností s rozsáhlou akcionářskou strukturou v souvislosti s epidemií COVID-19 na území České
republiky a s ohledem na skutečnost, že opakování této či obdobných situací nelze do budoucna zcela vyloučit.
Účinnost změn stanov je navrhována ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady, s výjimkou
změn stanov navazujících na novelu zákona o obchodních korporacích a změny umožňující rozhodování
per rollam, u kterých je účinnost navrhována od 1. 1. 2021. Důvodem odložené účinnosti je skutečnost, že
příslušná novela zákona o obchodních korporacích nabude účinnosti rovněž 1. 1. 2021, a skutečnost, že
ve vztahu k rozhodování per rollam se pro rok 2020 uplatní zákon č. 191/2020 Sb.
Návrh změn stanov, jejichž účinnost je navrhována ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady,
je uveden přímo v návrhu usnesení (1); návrh nového úplného znění stanov, jehož účinnost je navrhována ke
dni 1. 1. 2021 a o němž se rozhoduje v návrhu usnesení (2), je přílohou pozvánky na valnou hromadu. Kromě
toho představenstvo připravilo pracovní dokument, který obsahuje vyznačení všech změn oproti stávajícímu
znění stanov, a to s rozlišením podle jejich účinnosti, tj. podle toho, zda jsou schvalovány v rámci návrhu
usnesení (1), nebo v rámci návrhu usnesení (2) k tomuto bodu pořadu valné hromady. Tento dokument je
uveřejněn na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“,
v části týkající se valné hromady 2020. V této souvislosti představenstvo upozorňuje, že tento pracovní
dokument není určen k hlasování a má sloužit pouze k lepší orientaci a informovanosti akcionářů.
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