STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA
K NÁVRHU USNESENÍ PŘEDLOŽENÉMU
KVALIFIKOVANÝM AKCIONÁŘEM K BODU 14
POŘADU VALNÉ HROMADY, KTERÝ BYL
NA POŘAD VALNÉ HROMADY ZAŘAZEN
NA ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE
Společnosti bylo dne 15. 6. 2020 dle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ZOK“) doručeno podání
skupiny akcionářů společnosti v postavení kvalifikovaného akcionáře, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr
a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES
LIMITED (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“), označené jako „Žádost o zařazení určené záležitosti na pořad
valné hromady společnosti ČEZ, a. s.“ Toto podání obsahovalo žádost Kvalifikovaného akcionáře o doplnění
pořadu valné hromady společnosti svolané na 29. 6. 2020 (dále jen „valná hromada“) o záležitost určenou
Kvalifikovaným akcionářem a jím označenou jako „Změna koncepce podnikatelské činnosti společnosti
ČEZ“ (dále jen „Žádost o doplnění pořadu“). Představenstvo společnosti rozhodlo o doplnění pořadu valné
hromady podle Žádosti o doplnění pořadu, a to tak, že Kvalifikovaným akcionářem navržená záležitost se
zařazuje na pořad valné hromady jako nový bod č. 14 označený jako „Změna koncepce podnikatelské činnosti
společnosti ČEZ“.
Stanovisko k celkové navrhované změně Koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ
a společnosti ČEZ, a. s.:
Koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., (dále jen „Koncepce“) je dokument,
který je pravidelně vyhodnocován a aktualizován. O aktualizaci Koncepce rozhodovali akcionáři na valné
hromadě v posledních několika letech v roce 2014 a dále také v roce 2019, kdy valná hromada přijala
aktualizovanou Koncepci ve znění dle návrhu představenstva. Pro přijetí usnesení o schválení tohoto
aktualizovaného znění Koncepce hlasovala absolutní většina akcionářů přítomných na valné hromadě,
konkrétně 98,042227 % přítomných hlasů (tj. nejen majoritní akcionář společnosti, ale i naprosto podstatná
většina minoritních akcionářů).
Od přijetí usnesení o schválení aktualizovaného znění Koncepce nedošlo k tak zásadním změnám v činnosti
společnosti a Skupiny ČEZ ani v okolnostech ovlivňujících jejich podnikatelskou činnost, které by odůvodňovaly
přijetí dalších změn Koncepce během jednoho roku po schválení aktuálního znění.
Revize Koncepce bude dále probíhat v souladu se stanovami společnosti periodicky každé 4 roky, což je
dostatečné z pohledu aktualizace dlouhodobého směřování společnosti a Skupiny ČEZ.
Stanovisko k jednotlivým navrhovaným změnám Koncepce:
1) Stanovisko ke změně Koncepce navrhované v bodu 1.3.1 Žádosti o doplnění pořadu:
Kvalifikovaným akcionářem navrhovaná část věty k doplnění je již v Koncepci obsažena v článku 3., v kapitole
„Klíčové oblasti pro naplňování hlavních strategických priorit“ v odrážce „Oblast kapitálová“, kde je uvedeno:
„Cílem je zajištění dlouhodobě optimální výnosnosti vloženého kapitálu akcionářů, usilování o trvalý růst tržní
kapitalizace a o udržení dlouhodobé finanční stability.“
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2) Stanovisko ke změně Koncepce navrhované v bodu 1.3.2 Žádosti o doplnění pořadu:
Obecně je požadavek na realizaci aktivit společnosti v kontextu tržní kapitalizace již v Koncepci obsažen
v článku 3., v kapitole „Klíčové oblasti pro naplňování hlavních strategických priorit“ v odrážce „Oblast
kapitálová“, kde je uvedeno: „Veškeré aktivity Skupina ČEZ realizuje za podmínek ekonomické efektivnosti
s přihlédnutím k finančnímu zdraví všech společností ve Skupině ČEZ, zachování plynulého toku hotovosti
a optimalizaci kapitálové struktury za podmínky udržení odpovídajícího ocenění důvěryhodnosti (credit ratingu)
mateřské společnosti.“ Účelem Koncepce není stanovení konkrétních parametrů/limitů jednotlivých investičních
projektů. Rozhodování o parametrech konkrétních transakcí je rozhodováním představenstva o obchodním
vedení společnosti v rámci přijaté Koncepce. Tomuto nastavení korporátního schvalování investičních projektů
ve společnosti odpovídá i aktuální znění stanov společnosti. Kontrolu nad výkonem působnosti představenstva
mají navíc akcionáři společnosti možnost vykonávat prostřednictvím dozorčí rady, jejíž členové jsou voleni
valnou hromadou společnosti.
Hlavní komponentou stávající tržní kapitalizace společnosti jsou jaderné elektrárny, které však mají konečnou
životnost, a právě proto Koncepce počítá s rozvojem jaderné energetiky. Jedná se o zdroj zajišťující
dlouhodobou perspektivu výroby elektřiny společnostmi Skupiny ČEZ při udržení vysoké úrovně generovaných
peněžních toků. Při pohledu na současné cash flow Skupiny ČEZ je zřejmé, že právě oba stávající jaderné
zdroje umožňují další investice do rozvoje i výplatu dividendy nad rámec běžný v energetice. Za účelem
ošetření rizik spojených s velikostí a dlouhodobostí nového jaderného zdroje dojednala Skupina ČEZ smlouvy
se státem, které zajišťují stabilitu regulatorního a tržního prostředí pro tento nový jaderný zdroj.
3) Stanovisko ke změně Koncepce navrhované v bodu 1.3.3 Žádosti o doplnění pořadu:
Kvalifikovaným akcionářem navrhované doplnění není v souladu s logickým členěním textu Koncepce. V daném
odstavci, jehož doplnění Kvalifikovaný akcionář požaduje, je upraveno, za jakých podmínek (v jakém rámci)
má být společností prováděno efektivní řízení elektráren a příprava podmínek pro realizaci nového jaderného
zdroje, nikoli v jakém rámci má být realizována dekarbonizace výrobních zdrojů společnosti. Toto téma je ve
vztahu ke všem výrobním aktivům společnosti (v ČR i v zahraničí) v Koncepci upraveno v rámci článku 3. s tím,
že výrobní aktiva společnosti v zahraničí, kterých by se dekarbonizace mohla týkat, jsou součástí efektivních
exitových strategií, v rámci kterých jsou aktiva i nadále efektivně provozována a udržována tak, aby plnila
potřebné emisní normy.
4) Stanovisko ke změně Koncepce navrhované v bodu 1.3.4 Žádosti o doplnění pořadu
Rozvoj obnovitelných zdrojů jakožto projektů/investic, které lze považovat za ekologické, je obsažen v článku 3.
bodě 3) Rozvoj nové energetiky v České republice, který je detailněji rozpracován v odrážce „Výroba elektřiny
z obnovitelných zdrojů“ v rámci téhož článku. Součástí všech podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ je také
prosazování principů udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti, přičemž veškeré činnosti Skupiny ČEZ
se řídí platnými právními předpisy, včetně předpisů upravujících oblast ekologie a ochrany životního prostředí.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že není důvod Koncepci dle požadavku Kvalifikovaného akcionáře měnit.
Závěr:
Představenstvo nepovažuje předložené návrhy na doplnění Koncepce navržené Kvalifikovaným
akcionářem za nezbytné ani za vhodné, tj. považuje za vhodné setrvat na znění Koncepce přijatém
valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2019.
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