ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
dovolte mi, abych vás z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., seznámil se zprávou o její činnosti za období od valné
hromady, která se konala dne 29. června loňského roku.
Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 12 členů, z nichž dvě třetiny (tj. 8 členů) volí a odvolává
valná hromada, jednu třetinu (tj. 4 členy) volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Na řádné valné hromadě
konané dne 29. června 2020 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Lubomír Lízal a novým členem dozorčí
rady byl zvolen Vladimír Černý. Členy dozorčí rady, kterým uplynul čtyřletý mandát (Ondřej Landa, Vladimír
Kohout a František Vágner), zvolila tato valná hromada na další navazující funkční období. V době od konání
této valné hromady do 20. 5. 2021 (kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou) nedošlo v rámci dozorčí
rady k žádným dalším personálním změnám.
Ke dni 20. 5. 2021, kdy byla tato zpráva projednána, bylo následující personální složení dozorčí rady:
předseda dozorčí rady – Otakar Hora;
 ístopředsedové dozorčí rady – Ondřej Landa (znovu zvolený místopředsedou s účinností od 23. 7. 2020)
m
a Zdeněk Černý;
č lenové dozorčí rady – Jitka Čermáková, Vladimír Černý, Vladimír Hronek, Lubomír Klosík, Vladimír Kohout,
Josef Suchánek, Karel Tyll, František Vágner a Jan Vaněček.
V uplynulém období, tj. od minulé řádné valné hromady do 20. 5. 2021, se dozorčí rada sešla celkem
na 10 řádných a 1 mimořádném zasedání.
Zasedání dozorčí rady se pravidelně účastnil předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti
projednávané problematiky byli na jednání zváni členové představenstva příslušní dle své působnosti
a zaměstnanci společnosti nebo externí poradci a auditoři.
V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem audit a compliance, s Výborem
pro audit ČEZ, a. s., a také s ombudsmanem Skupiny ČEZ.
V souladu se stanovami společnosti má mít představenstvo ČEZ, a. s., 7 členů. Členy představenstva volí
a odvolává dozorčí rada. Ve sledovaném období došlo v rámci představenstva společnosti k následujícím
personálním změnám:
 navazující funkční období člena představenstva byl zvolen Bohdan Zronek, a to s účinností ode dne
na
19. 5. 2021;
 a navazující funkční období člena představenstva byl zvolen Daniel Beneš, a to s účinností ode dne
n
19. 12. 2021;
dnešního dne (tj. 28. 6. 2021) o půlnoci uplyne funkční období člena představenstva Ladislava Štěpánka;
s účinností ode dne 29. 6. 2021 byl zvolen nový člen představenstva Jan Kalina.
Následně dozorčí rada schválila zvoleným členům představenstva smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva ČEZ, a. s., a vzala na vědomí informaci o jejich pověření věcným řízením příslušné divize.
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Dozorčí rada:
 růběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná jejím představenstvem
p
a managementem;
zabývala se podněty svých členů, akcionářů či zákazníků společnosti, popř. dalších subjektů;
 skutečnila řadu workshopů, které jsou realizovány operativně namísto dříve existujících výborů dozorčí
u
rady a na nichž se podrobně (a v některých případech opakovaně) věnovala následujícím tématům: Stav
systému údržby na jaderných a klasických elektrárnách; Poptávková dokumentace k projektu Nového
jaderného zdroje v lokalitě Dukovany; Personální kapacity projektu Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany;
Problematika Small Modular Reactors; Projekt vize 2025 Skupiny ČEZ; Spolupráce různých druhů OZE
(elektrické energie) s přenosovou soustavou a distribučními sítěmi; Stanovení ukazatele výkonnosti členů
představenstva pro dlouhodobou výkonnostní odměnu v roce 2021; Vyhodnocení klíčových ukazatelů
hodnocení (KPI) členů představenstva za rok 2020.
Dozorčí rada si v rozsahu své působnosti a nad rámec povinností určených stanovami společnosti vyžádala
a projednala následující informace:
 případných povinnostech společnosti vyplývajících z projednání podnětů a protestů akcionářů na minulé
o
řádné valné hromadě a o stavu jejich vyřízení;
o aktualizaci předpokládaných nákladů na provoz a údržbu Elektrárny Počerady;
o aktuálním stavu a přípravě záměru redesignu informačních center Skupiny ČEZ;
o stavu/přehledu veřejných zakázek;
o systému řízení rizik, přehledu a způsobu zajištění rizik;
o vývoji významných soudních sporů v rámci Skupiny ČEZ;
 přístupu ČEZ Prodej, a.s., k trhu koncových zákazníků a přístupu Skupiny ČEZ k segmentu B2B
o
(ESCO služby);
o činnosti investičního fondu Inven Capital SICAV, a.s.;
o výsledku kolektivního vyjednávání za r. 2020;
o realizovaném prodeji dvaceti rodinných domů v Hluboké nad Vltavou;
o činnosti ombudsmana ČEZ v r. 2020;
o chodu Nadace ČEZ;
v yhodnocení komunikačních aktivit za r. 2020, mediálních výdajích na jednotlivé kampaně a o výsledcích
provedeného průzkumu ve věci vnímání značky společnosti v porovnání ČEZ, a. s. s konkurencí;
o plánu komunikačních aktivit pro r. 2021;
o regulaci ostrovního provozu v souvislosti s incidentem v evropské přenosové soustavě dne 8. 1. 2021;
 návrhu variant řešení situace dodatečného financování společnosti AKCEZ v Turecku, refinancování úvěrů
o
a případného prodeje účasti v této společnosti;
o očekávaném vývoji na ESCO trhu v souvislosti s dopady pandemie covid-19;
o zvládání koronavirové situace ve Skupině ČEZ;
o průběžném vývoji projektu výstavby horkovodu z Temelína do Českých Budějovic;
o dluhové kapacitě Skupiny ČEZ.
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Dozorčí rada je průběžně představenstvem informována o vývoji a stavu projektu výstavby nového
jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Na základě sdělených informací a předložených podkladových
materiálů na zasedání v červnu 2020 svým usnesením dozorčí rada vzala na vědomí:
informace o obsahu a podmínkách návrhu Rámcové smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného
zdroje v České republice („Rámcová smlouva“) mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu
(„Stát“), společností ČEZ, a. s. („ČEZ“), a společností Elektrárna Dukovany II, a. s. („EDU II“) (všechny tři
smluvní strany dále také jen „Smluvní strany“), jejímž předmětem je stanovení obecného rámce pro zahájení
a následné prohlubování spolupráce Smluvních stran na projektu výstavby nového jaderného zdroje na území
České republiky v lokalitě Dukovany (dále jen „Projekt Dukovany“);
informace o obsahu a podmínkách návrhu První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového
jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice („První prováděcí smlouva“) mezi Smluvními stranami,
jejímž předmětem je závazná úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran pro první fázi spolupráce
na Projektu Dukovany;
informace o přípravě výběrových řízení na dodavatele jednoho bloku nového jaderného zdroje Dukovany
(„Výběrová řízení“);
 v této souvislosti k nim udělila kladné vyjádření a současně svůj předchozí souhlas k uzavření Rámcové
a
smlouvy i První prováděcí smlouvy, a to při splnění podmínky, že před uzavřením První prováděcí smlouvy
bude s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) projednána aplikovatelnost výjimky dle
§ 29 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)
na Výběrová řízení a na možnost konání Výběrových řízení mimo režim ZZVZ.
Na jednání v listopadu 2020 pak svým usnesením dozorčí rada vzala na vědomí informaci o stavu přípravy
výběrového řízení na výběr dodavatele jednoho bloku nového jaderného zdroje Dukovany a palivových souborů
a dále také informaci o rozhodnutí představenstva udělit pokyn jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti Elektrárna Dukovany II, a.s., k zahájení Výběrového řízení (odeslání poptávkové dokumentace
potenciálním dodavatelům), a to při splnění podmínky obdržení souhlasné reakce Státu k zapracování
bezpečnostních požadavků do dokumentace k Výběrovému řízení ve smyslu příslušného ustanovení První
prováděcí smlouvy.
Dozorčí rada se na svých zasedáních pravidelně zabývala:
 ktuálním stavem a vývojem regulatorního prostředí a legislativy v Evropské unii a České republice včetně
a
jejich případného dopadu na činnost Skupiny ČEZ;
informacemi o významném dění na evropských a světových energetických trzích;
aktuálním provozním stavem jaderných elektráren Temelín a Dukovany;
 ktuálním provozním stavem zdrojů klasické energetiky, tj. pánevních, nepánevních a vodních elektráren
a
vč. elektrárny paroplynové, a dalších teplárenských lokalit;
informacemi o aktuálním vývoji v segmentu distribuce v ČR – o provozu distribuční soustavy a případných
mimořádných událostech, o realizaci významných staveb a probíhajících projektech;
 ktuálními informacemi ze segmentu distribuce v zahraničí včetně případného vývoje politického
a
a regulatorního prostředí v souvislosti s působením Skupiny ČEZ především v Bulharsku (včetně vývoje
mezinárodního arbitrážního řízení vedeného proti bulharskému státu), v Rumunsku, Turecku a Polsku, a to
včetně vývoje ve věci prodeje těchto aktiv;
informacemi ze segmentu obchod z oblasti: tradingu, prodeje komodit koncovým zákazníkům v ČR
i v zahraničí, decentralizované energetiky a nabídky pro firmy a veřejný sektor v ČR či nabídky pro firmy
v zahraničí;
v ývojem potenciálních příležitostí a konkrétních projektů (v zahraničí i v ČR) v oblasti ESCO služeb,
obnovitelných zdrojů, elektromobility, rozvoje tzv. gigafactory či těžby lithia;
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 anažerským reportem o vývoji hospodaření společnosti (projednání měsíčních, čtvrtletních a ročních
m
výsledků hospodaření včetně konsolidované Pololetní zprávy Skupiny ČEZ za r. 2020 a návrhu Výroční zprávy
Skupiny ČEZ za r. 2020) a stavem domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., včetně vybraných
výsledků hospodaření za hodnocená období;
r eportem významných investičních akcí Skupiny ČEZ, tj. otázkou stavu a vývoje investičních projektů,
použitých technologií, harmonogramu prací, případně otázkou dodavatelů i čerpání rozpočtů včetně čerpání
nákladů v souvislosti s přípravou dostavby nových jaderných zdrojů;
 ostupem přípravy projektu nového jaderného zdroje v Dukovanech dle jednotlivých work streamů tohoto
p
projektu.
V souladu s platnými stanovami společnosti dozorčí rada udělila představenstvu předchozí souhlas
k uskutečnění rozhodnutí:
 realizaci investičního projektu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., v rozsahu definovaném v Revizi č. 4
o
Podnikatelského záměru projektu „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“;
 úplatném převodu 100% akciového podílu ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. mezi společností ČEZ, a. s.,
o
jako převodcem a společností ÚJV Řež, a. s., jako nabyvatelem;
 úplatném převodu 100% podílu ve společnosti Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., mezi společností
o
ÚJV Řež, a. s., jako převodcem a společností ČEZ, a. s., jako nabyvatelem;
 prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. se sídlem v Polsku,
o
a to společnosti TRMEW OBRÓT S.A. se sídlem v Polsku jako kupujícímu;
 udělení souhlasu společnosti ČEZ, a. s., společnosti ČEZ ESCO, a.s., k uzavření smlouvy o převodu 45 %
o
akcií společnosti TEDOM a.s. mezi společností MOUFLECO HOLDINGS LIMITED jako prodávajícím
a ČEZ ESCO, a.s., jako nabyvatelem, která je za shodných podmínek převede na společnost
Jet 2 Alfa, s.r.o., a
o udělení souhlasu společnosti ČEZ, a. s., společnosti ČEZ ESCO, a.s., jako nabyvateli k uzavření smlouvy
o převodu podílu na základním kapitálu ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., se společností TEDOM a.s. jako
prodávajícím s tím, že tato transakce byla transakčně svázána s převodem podílu dle předešlého odstavce na
Jet 2 Alfa; a dále
o poskytnutí peněžitého příplatku vkladem akcionáře, společnosti ČEZ, a. s., mimo základní kapitál do
vlastního kapitálu ČEZ ESCO, a.s., za účelem financování této transakce;
 schválení projektů na řešení limitů TZL (tuhých znečišťujících látek) a Hg (rtuti) ve spalinách pro lokalitu
o
Tušimice;
o realizaci investičního projektu „Zdroj na biomasu Chorzów II“ ve společnosti CEZ Chorzów II sp. z o.o.;
 vstupu do společného projektu bateriového R&D centra prostřednictvím nabytí 40% obchodního podílu
o
v holdingové společnosti založené se společností Linkdata Japan společností ČEZ, a. s., nebo jinou určenou
společností v rámci Skupiny ČEZ jako nabyvatelem;
 schválení sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Záměna systémů na platformě WDPF“
o
(platforma distribuovaných řídicích systémů používaná pro řízení normálního provozu bloků) v ETE;
o schválení investičního projektu „Retrofit/rekonstrukce blokových úsekových rozváděčů 0,38kV“ v EDU;
 schválení prodeje 100 % akcií ve společnosti Elektrárna Počerady, a. s., v r. 2020, společnosti
o
Vršanská uhelná a.s. jako nabyvateli a k uzavření související smluvní dokumentace;
 prodeji 100% akciového podílu ve společnostech: Distributie Energie Oltenia S.A., CEZ Romania S.A.,
o
Tomis Team S.A., Ovidiu Development S.R.L. (anebo v jejím právním nástupci v důsledku změny
právní formy na akciovou společnost) a CEZ Vanzare S.A. se sídlem v Rumunsku, a to společnosti
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp konající prostřednictvím svého správce
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited se sídlem v Londýně, UK, jako kupujícímu;
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 udělení souhlasu společnosti s nabytím 100% akciového podílu ve společnosti Atzwanger S.p.A. společností
o
Elevion Holding Italia S.r.l. nebo Elevion Group B.V. jako kupujícím a za účelem zajištění financování kupní
ceny akciového podílu o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál
společnosti ČEZ, a. s., do společnosti CEZ Holdings B.V.;
 udělení souhlasu společnosti ČEZ, a. s., k dodatečné investici společnosti Inven Capital, SICAV, a. s., do
o
portfoliové společnosti tado GmbH se sídlem v Mnichově, Německo;
 snížení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., vzetím části akcií společnosti
o
Elektrárna Dětmarovice, a. s., z oběhu s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita
na úhradu neuhrazené ztráty minulých let společnosti;
 úpravě struktury financování aktivit ESCO (Elevion Group B.V.) a obnovitelných zdrojů
o
(CEZ RES International B.V.) v zahraničí;
 udělení souhlasu společnosti s využitím společnosti ČEZ ESCO Slovensko, a. s., (100% dceřiné společnosti
o
ČEZ ESCO, a.s.) jako platformy pro společný podnik mezi společností ČEZ ESCO, a. s., a společností
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.;
 schválení Revize 2 sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu EDU „Zajištění skladování
o
použitého jaderného paliva v EDU po roce 2021“;
 udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu společností Elektrárna Temelín II, a. s.,
o
v rozsahu definovaném v Revizi č. 4 podnikatelského záměru projektu „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“.
V této souvislosti dozorčí rada vzala na vědomí informaci o poskytnutí peněžitého příplatku do vlastního
kapitálu (mimo základní kapitál) společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., za účelem dalšího financování projektu
výstavby Nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín;
 vydání dluhových cenných papírů do celkového maximálního objemu 2,25 mld. EUR (či ekvivalentu v jiné
o
měně) k pokrytí finančních potřeb společnosti;
 schválení Revize 1 sloučeného dokumentu podnikatelský záměr/záměr projektu „Zajištění obalových
o
souborů pro palivové soubory TVEL“;
 schválení sloučeného dokumentu podnikatelského záměru/záměru projektu „Rekonstrukce keramických
o
panelů obvodových plášťů objektů ETE (etapa 2021–2026)“;
 udělení souhlasu se záměrem společnosti Inven Capital, SICAV, a.s., vytvořit nový podfond
o
„Inven Capital – Podfond C“.
V uplynulém období rovněž dozorčí rada udělila několikrát předchozí souhlas představenstvu k uskutečnění
rozhodnutí o změnách personálního obsazení a počtu členů dozorčích rad společností, v nichž má ČEZ, a. s.,
majetkovou účast na základním kapitálu převyšující 500 mil. Kč.
Dále dozorčí rada projednala a vzala na vědomí:
informaci o prodloužení výplaty dividendy za rok 2015 tak, že dnem ukončení výplaty dividendy se stanovuje
den 31. prosinec 2020;
informace ve věci případného dřívějšího prodeje Elektrárny Počerady;
informace o stavu vyjednávání dohody mezi ČEZ, a. s., a Vršanská uhelná a.s. a o dalším postupu společnosti
ohledně potenciálního využití nabídky na alternativní prodej akcií společnosti Elektrárny Počerady, a.s.;
informaci o projektu digitalizace agendy pro jednání orgánů společnosti;
informaci o záměru přeměny společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. (dále jen „ČKS“), formou rozdělení
odštěpením sloučením dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
k rozhodnému dni 1. 1. 2021, a to mezi zúčastněnými společnostmi:
společností ČKS, jako společností rozdělovanou a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako nástupnickou
společností – „Přeměna 1“ (týká se přechodu vybraných nemovitostí);
ČKS, jako rozdělovanou společností a společností ČEZ ICT Services, a. s., jako nástupnickou společností
„Přeměna 2“ (týká se přechodu tiskových služeb);
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informaci o záměru přeměny formou fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi ČKS, jako zanikající
společností a společností ČEZ, a. s., jako nástupnickou společností dle příslušných ustanovení zákona
o přeměnách obchodních společností a družstev, dle něhož zbylé jmění společnosti ČKS po Přeměně 1
a Přeměně 2 přechází na společnost ČEZ, a. s., a to k rozhodnému
dni 1. 1. 2021;
informaci o poskytnutí příplatků společností ČEZ, a. s., do vlastního kapitálu dceřiných společností v období od
ledna do června roku 2020;
informaci o schválení výběru dodavatele – společnosti I & C Energo a.s., Třebíč, se kterou byly uzavřeny
rámcové smlouvy pro období 2021–2028 (týkající se zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku
Elektro a Systému kontroly a řízení pro ETE a EDU);
informaci o případném zapojení ČEZ, a. s., do aukce Českého Telekomunikačního úřadu na kmitočty pro
chytré mobilní sítě 5G (v pásmu 700 a 3 500 MHz);
informaci o odměňování členů představenstva, ředitelů útvarů a ředitelů organizačních jednotek ČEZ, a. s.,
a členů statutárních orgánů a dotčených osob dceřiných společností koncernu ČEZ v ČR;
informaci o změně statutu mezinárodní organizace European Utility Requirements Organization na
European Utility Requirements (EUR) Association (dále jen „Asociace“) a o účasti ČEZ, a. s., v této Asociaci;
informaci o schválení Dodatku č. 2 sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Implementace
nových technických požadavků NAZ do FO EDU“; (požadavky nového atomového zákona na technický systém
fyzické ochrany);
informace o průběhu veřejné zakázky „Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné společnosti“;
 právu o hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné
Z
společnosti“, která byla schválena Výborem pro audit ČEZ, a. s., a také pořadí účastníků zadávacího řízení
dle předložené Zprávy o hodnocení nabídek a z toho vyplývající upřednostnění nabídky účastníka zadávacího
řízení, která se ve výsledném pořadí umístila na prvním místě, tj. společnosti Deloitte Audit s.r.o.;
informaci o schválení rámcové smlouvy o technické podpoře provozu JE s ÚJV Řež, a.s. (komplexní služby
zajišťující obhajitelnost bezpečného provozu obou jaderných elektráren);
informaci o finanční situaci společnosti Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., se sídlem v Turecku;
informaci o schválení odkupu minoritních podílů ve společnosti OSC, a. s., Brno (provozování výcvikových
simulátorů pro jaderné elektrárny);
informaci o záměru společnosti podat závaznou nabídku a popř. uzavřít se společností Slovalco, a.s., smlouvu
na dodávku/odkup elektřiny;
 úpravě práv ČEZ, a. s., jako akcionáře IPM InoBat Investment Holding j.s.a. ve vztahu k nepřímému podílu
o
v projektu InoBat Auto s cílem umožnit primární úpis akcií („IPO“) společnosti InoBat Auto j.s.a. na akciovém
trhu a ekvitní kolo financování před IPO.
Ve sledovaném období se členové dozorčí rady rovněž zúčastnili projektu „Stav správy a řízení společnosti
ČEZ, a. s.“ (nebo také Corporate Governance ScoreCard pro ČEZ, a. s.), který byl zaměřen především na
hodnocení úrovně správy a řízení ve společnosti. Dodavatelem Projektu je společnost CG Institut, s.r.o.,
navazující na některé aktivity společnosti Czech Institute of Directors Governance, která je jejím 100%
vlastníkem.
Na základě vládou schválené Koncepce podnikání na kapitálovém trhu z dubna 2019 byl CG Institut pověřen
vypracováním tzv. Corporate Governance Scorecard pro možnost měření a porovnávání správy a řízení
společností kotovaných na burze a následně také těch státem vlastněných. Zároveň byl pověřen Ministerstvem
financí ČR takové měření provádět, a zajistit tak odbornost a nestrannost.
Samotné hodnocení bylo provedeno porovnáním stavu ve společnosti s Kodexem správy a řízení společností
ČR, zpracovaného a vydaného Institutem v r. 2018 na základě Principů corporate governance OECD.
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Výsledkem projektu je Závěrečná zpráva projektu, která uvádí, že celkové hodnocení společnosti ČEZ, a. s., je
ve výši 93,88 % a ukazuje profesionální přístup a odborné vedení příslušné agendy ve společnosti.
Předmětem jednání dozorčí rady byly také změny Organizačního řádu ČEZ, a. s., ke kterým dozorčí rada
vyjádřila kladné stanovisko. Dále dozorčí rada vzala na vědomí informaci o schválení revize Podpisového řádu
a o schválení revize Pracovního řádu ČEZ, a. s.
Dozorčí rada s přihlédnutím k cílům a prioritám společnosti pro další období detailně projednávala, resp.
upravovala východiska pro stanovení jmenovitých úkolů včetně věcného vymezení kritérií jednotlivých členů
představenstva pro rok 2021. Na svém březnovém zasedání dozorčí rada projednala a s úpravami schválila
vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2020, které je rozhodné pro stanovení výše
jejich ročních odměn.
Po detailním projednání dozorčí rada schválila vyhodnocení plnění ukazatele výkonnosti pro dlouhodobou
výkonnostní odměnu („DVO“) členů představenstva za rok 2020 s tím, že v souladu s nastaveným ukazatelem
výkonnosti TSR – Total Shareholders Return (resp. Celkový výnos pro akcionáře) za r. 2020 byla dosažená
hodnota ukazatele pod spodní hranicí nastavené pro plnění cíle, a proto je upravený příděl výkonnostních
jednotek všech členů představenstva za r. 2020 ve výši 0 kusů. Stanovením ukazatele/ukazatelů výkonnosti
DVO na r. 2021 se dozorčí rada zabývala na několika svých jednáních a workshopech a rozhodla, že na období
od 1. 1. do 31. 12. 2021 ponechá v účinnosti stejný ukazatel výkonnosti, jaký stanovila a schválila v rámci smluv
o výkonu funkce členů představenstva pro rok 2020, přičemž plnění Ukazatele výkonnosti TSR bude hodnoceno
relativně dle dosaženého TSR společnosti ČEZ, a. s., vůči TSR vybraných společností z akciového indexu
STOXX Euro 600 Utilities vytvářeného společností Deutsche Börse AG.
Na zasedání v květnu 2021 vyjádřila dozorčí rada kladné stanovisko ke „Zprávě o odměňování ČEZ, a. s.,
za účetní období roku 2020“ členů představenstva a dozorčí rady, která byla zpracována v souladu s novým
požadavkem zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Dozorčí rada neshledala skutečnosti, které by ji vedly k výhradám k návrhu Podnikatelského plánu Skupiny ČEZ
na období 2021–2025 a k návrhu ročních investičních a provozních rozpočtů ČEZ, a. s., a Skupiny ČEZ na rok
2021.
Dozorčí rada projednala všechny podkladové materiály, které jsou předloženy této valné hromadě, s tím,
že materiály předkládané valné hromadě ze zákona dozorčí rada vzala na vědomí a u ostatních vyjádřila
souhlasné stanovisko k jejich předložení této valné hromadě.
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Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti přezkoumala zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2020 a k jejímu obsahu nemá výhrad.
K dalším bodům programu dnešní valné hromady sděluji tato stanoviska dozorčí rady:
k bodu pořadu Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky
Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020:
Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti přezkoumala:
Účetní
závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2020;

Konsolidovanou
účetní závěrku Skupiny ČEZ, sestavenou k 31. 12. 2020;

Konečnou
účetní závěrku ČEZ Korporátní služby, s.r.o., sestavenou k 31. 12. 2020;

přičemž v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu
těchto účetních závěrek, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu, a na základě těchto
skutečností a s přihlédnutím ke zprávám nezávislého auditora a informaci Výboru pro audit ČEZ, a. s.,
(o výsledku auditu a poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu) doporučuje valné
hromadě společnosti ČEZ, a. s., schválení všech tří účetních závěrek.
k bodu pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.:
Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5. písm. c) stanov společnosti přezkoumala předložený návrh
na rozdělení zisku ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy a doporučuje valné hromadě
jeho schválení.

Dámy a pánové, vážení akcionáři, děkuji vám za pozornost.
Otakar Hora,
předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.
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