
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: Žádost o zařazen" určené záležitost" na pořad valné hromady společnost" ČEZ, a.
S.

Vážení,

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/Office 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 ustanovení § 365 odst. 3 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "žOK"), 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 součásti byl představenstvem navržený pořad jednání Valné hromady (dále jen
"Pořad VH").

Tímto Vás Kvalifikovaný akcionář v souladu s § 369 odst. 1 ŽOK a článkem 9 odst. 7 platných a
účinných stanov společnosti ČEZ žádá o zařazeni niže uvedených záležitostí na Pořad VH (dále
jen "Žádost").
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Kvalifikovaný akcionář podává tuto Žádost o zařazení určené záležitosti na Pořad VH na základě
přislušných ustanovení ŽOK a stanov společnosti ČEZ, zejména § 365 odst. 3 ŽOK, kdy za
kvalifikovaného akcionáře je považován ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu. Tuto
skutečnost lze ověřit ze seznamu akcionářů vedeného společností ČEZ a dále z výpisů z
Centrálního depoz'táře cenných papírů (dále jen "CDCP"), který je př'ložen k této Žádost' a dále
rovněž z webových stránek České národní banky.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá, aby byly na Pořad VH zařazeny následující záležitosti týkajIcI se
společnosti ČEZ:

1.

1.1

1.2

ZMĚNA KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ

Obecně k působnosti Valné hromady

Podle článku 8 odst. 1 písm. p) stanov společnosti ČEZ náleží do působnosti Valné
hromady rozhodnuti o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejich změnách.

Kvalifikovaný akcionář podotýká, že koncepční a strategické otázky popsané níže
nespadají pod obchodní vedení, neboť součástí obchodního vedení není rozhodováni o
dlouhodobých strategických záměrech společnosti, které náleží valné hromadě, k čemuž
se přiklání 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.

Odůvodněni bodu pořadu valné hromady

1.2.1 Současná koncepce společnosti ČEZ

Valné hromadě společnosti ČEZ konané dne 26. 6. 2019 byla předložena
aktualizace koncepce podnikatelské činnosti skupiny ČEZ a společnosti ČEZ (dále
jen "Koncepce").

Valná hromada společnosti ČEZ Koncepci v rámci hlasování u bodu č. 8 schválila v
předloženém znění a tato tedy v plném rozsahu nahradila koncepci podnikatelské
činnosti společnosti ČEZ schválenou dne 27. 6. 2014.

1.2.2 Poslánía vize Skupiny ČEZ

Společnost ČEZ je registrovanou soukromou společnostI, s jejímiž akciemi se
aktivně obchoduje na pražské burze cenných papírů, a na niž se uplatní veškerá
korporátní pravidla kapitálových společností zakotvená v českém právním řádu,
zejména pak v zákoně o obchodních korporacích. Pro úplnost Kvalifikovaný
akcionář připomíná, že společnost ČEZ, a.s. není státní ani polostátnI firmou, bez
ohledu na to, že v ní Česká republika má postaveni majoritního akcionáře.

1 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 435 [Postaveni 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 ŽOK.
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To mimo jiné znamená, že povinností členů představenstva společnosti ČEZ je
řádný výkon jejich funkcí spočívajÍcÍ zejména v řádné správě majetku akcionářů
společnosti ČEZ a jeho zhodnocování a dále v zajištění finanční stability
společnosti ČEZ.

S ohledem na to, Že Kvalifikovaný akcionář považuje některé kroky představenstva
společnosti ČEZ za rozporné s výše uvedenými východisky, je namístě zakotvit tato
východiska v rámci Koncepce.

Návrh usnesen' k tomuto bodu v"z 1.3.1této Žádosti.

1.2.3 Investice společnosti ČEZ

Společnost ČEZ je registrovanou společností a tak je nutné vnímat kontext
jakýchkoli připravovaných investic s tržní kapitalizací společnosti ČEZ. Existuje-li
totiž zjevný nepoměr připravovaných investic s tržní kapitalizací společnosti ČEZ,
pak tato skutečnost destabilizuje tržní ocenění společnosti ČEZ na veřejných
trzích. V případě, že k takové investici má dojít (zvláště pokud je veřejně
prezentovaná ze strany majoritního akcionáře společnosti ČEZ) musí
představenstvo včas a s předstihem usilovat o naplnění a zajištění základních
parametrů finanční stability společnosti ČEZ a průkazné zajištění rentability na
principu obecně vnímaných pravidel finančních a kapitálových trhů. Závěr
Kvalifikovaného akcionáře podtrhuje také návrh společnosti ČEZ na změnu stanov,
který výslovně předpokládá téměř nekontrolované využití příplatku coby nástroje
financování přímo ovládané osoby, aniž by se k tomu měla či mohla vyjadřovat
valná hromada.

Návrh usnesení k tomuto bodu v"z 1 3.2 této Žádosti

1.2.4 Efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia

Společnost ČEZ v současnosti je a nepochybně nadále bude vlastníkem výrobních
aktiv v zahraničí. Kvalifikovaný akcionář má za to, že zahraniční část portfolia
společnosti ČEZ nelze vynechat z koncepce a zcela i opomíjet. Proto nejen ve
vztahu k českým aktivům, ale rovněž k zahraničním aktivům společnosti ČEZ, by
měl nadále trvat tlak na snižování karbonové intenzity na vyrobenou 1 kWh
elektřiny v rámci celého výrobního portfolia. A to zvláště v situaci, kdy přístup k
dekarbonizaci představuje jeden z trhem sledovaných parametrů, který má
potenciál značně ovlivnit tržní oceněni společnosti ČEZ (nehledě na další
parametr, kterým je rating společnosti ČEZ, tj. společenská přijatelnost
společnosti).

Návrh usnesení k tomuto bodu viz 1.3.3 této Žádosti

1.2.5 Rozvoj podnikatelských aktivit, které se neslučuji s ekologizací výrobních postupů

Zvažovaná těžba a zpracování lithia v Krušných horách lze z odborného pohledu
považovat za ekologickou katastrofu. S touto činností se pojí využití značného
množství vody a chemikálií na separaci lithia. Navíc je třeba zdůraznit, že
technologie na zpracování těžené horniny v Krušných horách funguje pouze v

3



laboratorních podmínkách a důsledky praktického využití včetně ekonomické
kalkulace jsou obrovským rizikem pro společnost ČEZ. Kvalifikovaný akcionář
zdůrazňuje, že posláním společnosti ČEZ není dlouhodobě "jistit" surovinovou
politiku státu v jakékoli oblasti.

Návrh usnesení k tomuto bodu viz 1.3.4 této Ládosti.

1.3 Návrh usnesení

S ohledem na shora uvedené důvody navrhuje Kvalifikovaný akcionář, aby Valná hromada
ve smyslu článku 8 odst. 1 písm. p) stanov společnosti ČEZ přijala následující rozhodnutí o
změně Koncepce:

1.3.1 Koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v
Článku 1. {Poslání a vize Skupiny ČEZ) mění a doplňuje následovně:

Za slova "celé společnosti" se vkládá: "při zajištění maximalizace hodnoty
vloženého kapitálu akcionářů, trvalého růstu tržní kapitalizace a udržení
dlouhodobé finanční stability."

1.3.2 Koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v
Článku 3. {Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ), kapitola
"Klíčové oblasti pro naplňování hlavních strategických priorit", odrážka "Oblast
kapitálová" mění a doplňuje následovně:

Za poslední odstavec se vkládá: "V souladu s koncepcí podnikatelské činnosti
společnosti ČEZ nejsou jakékoli investice, pakliže očekávaná kumulovaná hodnota
takové investice (včetně veškerých nákladů na posouzeni a přípravu takové
investice) má přesahovat částku 20.000.000.000,- KČ a pakliže taková investice má
být učiněna na základě smluvního ujednání s majoritním akcionářem nebo má
implementovat požadavky majoritního akcionáře."

1.3.3 Koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v
článku 3. (Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ), bod l)
"Efektivní provoz, optimální využiti a rozvoj výrobního portfolia" mění a doplňuje
následovně:

Za slova "dekarbonizace výrobního portfolia ČR" se vkládá: "ale i v rámci všech
výrobních aktiv ČEZ."

1.3.4 Koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v
Článku 3. (Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ) mění a
doplňuje následovně:

Za bod 4) "Rozvoj energetických služeb v Evropě "se vkládá nový bod 5), který zní:
"Rozvoj podnikatelských aktivit a činnosti s ohledem na zpřlsňuj/c/ se ekologická
kritéria. Rozvoj jen takových projektů, investic, popřípadě realizace kapitálových
investic, které lze považovat za ekologické a nepřiměřeně nepoškozujlcl životní
prostředL"
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Podpis:

jméno: 1,g. 'l ,iSríär

os ně a na základě plné moci
P

Přílohy:

1.
2.

3.

4.

5.

Plné moci
Osvědčení o sIdle pro společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, TINSEL
ENTERPRISES LIMITED, a HAMAFIN RESOURCES LIMITED
Osvědčeni o založeni pro společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, TINSEL
ENTERPRISES LIMITED, a HAMAFIN RESOURCES LIMITED
Osvědčeni 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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