
OSOBNĚ NA PODATELNU

ČEZ, a. S.
Duhová 2/1444
14053 Praha 4
Česká republika

K rukám: Daniel Beneš, předseda představenstva

V Praze, dne 12. 6. 2020

věc l Re: Návrh k záležitosti zařazené jako bod 11 (Informace o přípravě nového
jaderného zdroje v Dukovanech) pořadu valné hromady společnosti
ČEZ, a. S.

Váženi,

obracíme se na vás jako skupina akcionářů, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr, dat. nar.
bytem a společnosti J&T

SECURITIES MANAGEMENT PLC, se sídlem Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor,
Flat/Office 22, 1061 Nikósie, Kyperská republika, TINSEL ENTERPRISES LIMITED, se
sídlem 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Oňice 23, 1061 Nikósie, Kyperská republika, a
HAMAFIN RESOURCES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61 Savvides Center, Isť floor,
Flat/Office 102, 2012 Nikósie, Kyperská republika (společně jen "Kvalifikovaný akcionář"),
kteří mají akcie, jejichž počet kusů dosahuje vÍce než 1% základního kapitálu společnosti
ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Česká republika, IČO:
45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1581 (dále jen "společnost ČEZ"), a jsou tedy kvalifikovaným akcionářem společnosti
ČEZ ve smyslu ustanoveni § 365 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK"), a to v
souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti ČEZ, která se se bude konat dne
29. června 2020 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, na adrese ulice 5. května 65,
Praha 4 (dále jen "Valná hromada"). Pozvánka na Valnou hromadu byla zveřejněna
společností ČEZ na internetových stránkách www.cez.cz, a její součástí byl
představenstvem navržený pořad jednání Valné hromady (dále jen "Pořad VH").

Tímto Vám v souladu s § 361 odst. 1 ŽOK a článkem 13 odst. 1 platných a účinných stanov
společnosti ČEZ předkládáme návrh k bodu zařazenému na Pořad VH jako č. 11 "Informace
o přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech ".

1. BOD 11 "INFORMACE O PŘÍPRAVĚ NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE V
DUKOVANECH"

1.1 Odůvodnění

Obecně k působnosti Valné hromady v otázkách strategických

Podle článku 8 odst. 1 písm. p) stanov společnosti ČEZ náleží do působnosti Valné
hromady rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích
změnách.
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Kvalifikovaný akcionář podotýká, že koncepční a strategické otázky popsané niže
nespadají pod obchodní vedení, neboť součástí obchodního vedení není rozhodování
o dlouhodobých strategických záměrech společnosti, které náleží valné hromadě, k
čemuž se pň"k1ání také odborná literatura.' Nehledě na tuto skutečnost platné stanovy
společnosti ČEZ výslovně svěřují v či. 8 odst. 1 písm. p) rozhodnutí o koncepci
podnikatelské činnosti společnosti ČEZ a o jejích změnách do působnosti valné
hromady.

Odůvodnění návrhu

Tržní kapitalizace společnosti ČEZ ke dni 8. 6. 2020 činila 270 mld. KČ. Ta s
přiměřeným a bezpečným dluhem oceňuje veškerá stávající aktiva společnosti ČEZ,
tj. 4 bloky jaderné elektrárny Dukovany, 2 bloky jaderné elektrárny Temelín, všechny
stávající uhelné, paroplynové a další elektrárny a teplárny o celkovém instalovaném
výkonu 13 711 MW, obnovitelné zdroje o výkonu 1137 mw k 31. 12. 2019, s celkovou
výrobou téměř 65 TWh elektřiny za rok 2019, veškerou velmi hodnotnou distribucí
elektřiny v Česku, Bulharsku, Rumunsku, ESCO aktivity v Česku ale i zahraničí,
veškerá další ostatní zahraniční aktiva, ale j těžbu uhlí v Česku a mnoho dalších
jiných dIIčích aktiv.

V porovnání s takto tržně oceněným stávajícím majetkem zahrnutým v bilanci
společnosti ČEZ chce představenstvo společnosti ČEZ realizovat investici za 250 až
350 mld. Kč (overnight investiční náklady včetně finančních nákladů) do jednoho
jediného bloku jaderné el. Dukovany o výkonu max. 1200 MW s roční produkcí max.
9 TWh, což na první pohled překračuje jakékoli racionální hranice a rozumná kritéria
pro jednotlivou investici v kontextu hodnoty celé společnosti ČEZ.

Na první pohled je zřejmé, že jsou to minoritní akcionáři, kdo ponese důsledky
rozhodnuti vedení společnosti ČEZ a ov|ádajÍcÍ osoby - České republiky, přičemž s
rozhodnutím o investici do nového bloku jaderné el. Dukovany jsou spojena
nepřiměřená rizika včetně zatížení tržní hodnoty společnosti ČEZ, která jsou pro
společnost ČEZ jako celek zcela neadekvátní. Nic na tom nemění ani připravovaná
garance cen elektřiny nebo půjčka státu na úrovni 70% hodnoty projektu ČEZ. Už
vůbec ne v podobě, jak jsou dnes prezentována vedením společnosti ČEZ a jejím
majoritním akcionářem.

Kvalifikovaný akcionář zdůrazňuje, že není přijatelné, aby v soukromé obchodní
společnosti minoritní akcionáři nesli nepřiměřená břemena související s investicemi
do jaderné energetiky, vzniklá rozhodnutím ovládající osoby (České republiky), která
prostřednictvím společnosti ČEZ plní svou energetickou politiku, přičemž ale zcela
přehňží zájmy dalších akcionářů společnosti ČEZ. Takový přístup je nepřijatelný i s
ohledem na fakt, že právní řád poskytuje majoritnímu akcionáři, potažmo společnosti
ČEZ, řadu možností, jak v případě realizace takto zásadního projektu postupovat za
současného zohledněnI práv minoritních akcionářů.

1.2 Návrh usnesení

Valná hromada ČEZ, a.s. přijímá v souladu s článkem 8 odst. 1 písm. p) stanov
společnosti ČEZ toto usnesení:

"Valná hromada společnosti ČEZ, a.s. bere na vědomí, že z pohledu velikosti
investice, celkové ňnanční, časové a technologické náročnosti stavby jednoho bloku

1 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 435 [Postavení představenstva]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana,
HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 774. Od 1.1.2021 pak shodně § 435 odst. 3 ZOK
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jáderné elektrárny Dukovany (dále jen "JEDU'), reálného negativního průběhu všech
staveb bloků jaderných zdrojů na relevantních trzích v EU a USA, a to včetně těch,
reahZovaných zájemci o dostavbu bloku v Dukovanech, ale i těžko odhadnutelného
za/j"štěnl dostatku vody na chlazení pro souběh provozu nového bloku JEDU a všech
současných bloků v mezidobí let 2036 a 2045 a všech s těmito skutečnostmi
spojených rizik v kontextu samotné ČEZ, a.s. resp. celě »Skupiny" ČEZ, a její tržní
kaphahZace, představenstvo společnosti vystavuje minoritní akcionáře společnosti
čez, jejichž akcie jsou obchodované na veřejných trzích, neúměrnému riZiku a
poškození tržního oceněníjimi vlastněných akcií t/ soukromého majetku. Zvláště pak
když představenstvo ČEZ, a.s. otevřeně a nekriticky podporuje záměr ov/áda,ilcí
osoby - stavbu velkého jaderného zdroje, směřující k naplnění vládních cílů v rámci
státní energetické politiky a tím nerespektu/ě rovný přístup ke všem akcionářům a
riskuje tlm dokonce i samotné tržní postavení spo/ečnost/: když sází na jediný scénář
vývoje české energetiky, kteiý se ale velmi jednoduše může ukázat v různých fázích
projektu jako zcela nereálný.

Vzhledem k tomu, že existují zákonné možnosů; jak tento konňikt zájmů v přístupu k
jednotlivým skupinám akcionářům řešit, tak valná hromada ukládá představenstvu
společnosti tento rozpor řešit v rámci dostupných zákonných prostředků a předložit
akcionářům řešení vzniklé situace s možností eliminace rizik pro minoritní akcionáře
g zvážit úplné oddělení mvestičnlho projektu stavby nového bloku jaderné e/ektrámy
JEDU z majetku ČEZ, a.s. a případně za/j"stjt nabídku kooperace na projektu nebo
naopak jasné vypořádání s minonitnlmi akcionáři před realizací tohoto projektu.
Samotnou put opci na prodej dceřiné společnosti JEDU //, a.s. 100% dceňné spol.
ČEZ za nejasných podmínek nelze považovat za akceptovatelné řešení."

Podpis:
Jméno:

Přílohy:

Ing. "cfáÁ,,', '\
oso, ě a na základě plné moci

.

1.
2.

3.

4.

5.

Plné moci
Osvědčení o sídle pro společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, TINSEL
ENTERPRISES LIMITED, a HAMAFIN RESOURCES LIMITED
Osvědčení o založeni pro společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC,
TINSEL ENTERPRISES LIMITED, a HAMAFIN RESOURCES LIMITED
Osvědčení o osobě ředitele a tajemníka pro společnost J&T SECURITIES
MANAGEMENT PLC, TINSEL ENTERPRISES LIMITED, a HAMAFIN RESOURCES
LIMITED
výpisy z cdcp
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