
PROTINÁVRH VALNÉ HROMADĚ společnosti ČEZ, a.s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53
Praha 4, IČO 45274649 (dále jen ,,Společnost"), která se bude konat dne 28. Června 2022 od 10.00
hodin v Kongresovém centru Praha.

Vážené představenstvo naší Společnosti z pozice akcionáře Společnosti předkládám valné hromadě
Společnosti protinávrh k bodu 3. návrh usneseni (l) na pořadu jednání valné hromady s názvem
bodu: ,,Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s." ve znění:

Návrh usnesení (l):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši
4.406.893.805,66 KČ a Části nerozděleného zisku minulých let ve výši 19.264.655.590,34 KČ takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen ,,dividenda") .......... 23 671 549 396,00 KČ

Dividenda Činí 44 KČ na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 4. červenec 2022. Právo na dividendu budou
mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená Částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda
připadajÍcÍ na vlastní akcie držené spoIečností k rozhodnému dni pro uplatněni práva na dividendu
nebude vyplacena. Částka odpovídajÍcÍ dividendě připadajÍcÍ na vlastní akcie v drženi společnosti k
rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku
minulých let.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2022. výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České
s?ořite!ny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 zpŮsobem
předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese spoleČnosti www.cez.cz
pod odkazem ,,Pro investory" v sekci ,,Valné hromady", v Části týkajÍcÍ se valné hromady 2022.
výplata dividendy končí dnem 31. Července 2026.

Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice, kteří mají
v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) registrovaný korunový účet,
Společnost vyplatí dividendu automaticky na tento korunový účet.

ZdŮvodněnh

MŮj protinávrh se od návrhu představenstva odl'šuje tučně vyznačeným písmem. jsem akc'onářem
SpoleČnosti od jejího založeni v kuponové privatizaci, toto si SpoleČnost může ověřit ze seznamu
akcionářŮ k rozhodným dnŮm minulých valných hromad. Nedávno jsem si svědomitě sjednal online
přístup k mému akciovému účtu z kuponové privatizace, abych měl online přehled jaké akcie a
kolik jich vlastním. Zabralo mi to pŮl hodiny návštěvy pobočky banky. MŮj akciový účet
z kuponovky jsem si z nezařazené evidence CDCP zařadil pod účastníka CDCP Flo banku. Sjednání
online přístupu a jeho vedení mám zdarma. Flo banka zaregistrovala v evidenci akcií můj korunový
účet a také zaregistrovala můj daňový režim srážkové daně z dividend ve výši 15%. Chci využívat
výhod online prostředí sýstémů evidence akcií a mít v budoucnu bezstarostně, automaticky
vyplácenu dividendu na můj korunový účet registrovaný v evidenci akcií. Společnosti odpadnou
nadbytečné náklady s výplatou dividend, například každoroční korespondence se mnou tam a zpět.
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PROTINÁVRH VALNÉ HROMADĚ společnosti ČEZ, a.s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO
45274649 (dále jen ,,Společnost"), která se bude konat dne 28. června 2022 od 10.00 hodin
v Kongresovém centru Praha.

Vážené představenstvo naší Společnosti z pozice akcionáře Společnosti předkládám valné hromadě
Společnosti protinávrh k bodu 3. návrh usnesení (l) na pořadu jednání valné hromady s názvem bodu:
,,Rozhodnuti o rozdělení zisku ČEZ, a. s." ve znění:

Návrh usneseni (l):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 4.406.893.805,66
KČ a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 19.264.655.590,34 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen ,,dividenda") 23.671.549.396,00 Kč

Dividenda činí 44 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 4. červenec 2022. Právo na dividendu budou
mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda
připadajícI na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu
nebude vyplacena. Částka odpovídajÍcÍ dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k
rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku
minulých let.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2022. výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České
spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 způsobem
předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod
odkazem ,,Pro investory" v sekci ,,Valné hromady", v části týkající se valné hromady 2022. výplata
d ividendy končí dnem 31. července 2026.

Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice, kteří mají v evidenci
Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) registrovaný korunový účet, Společnost vyplatí
dividendu automaticky na tento korunový účet.

Zdůvodnění:

Můj protinávrh se od návrhu představenstva odlišuje tučně vyznačeným písmem. jsem akcionářem
Společnosti od jejího založení v kuponové privatizaci, toto si Společnost může ověřit ze seznamu
akcionářů k rozhodným dnům minulých valných hromad. Už před několika lety jsem si sjednal online
přistup k mému akciovému účtu z kuponové privatizace, abych měl online přehled jaké akcie a kolik
jich vlastním. Návštěva pobočky banky mi zabrala asi hodinu. Můj akciový účet z kuponové privatizace
jsem si z nezařazené evidence CDCP zařadil pod účastníka CDCP Flo banku. Sjednání online přístupu
a jeho vedení mám zdarma. Flo banka zaregistrovala v evidenci akcií můj korunový účet a také
zaregistrovala můj daňový režim srážkové daně z dividend ve výši 15%. Chci komplexně využívat
výhod online prostředí systémů evidence akcií. Rád bych měl v budoucnu bezstarostně, automaticky,
každoročně vyplácenou dividendu na můj korunový účet registrovaný v evidenci akcií. Společnosti ČEZ
odpadnou nadbytečné náklady s výplatou dividend, například každoroční korespondence se mnou tam
a zpět. považuji to za přirozené řešení hodné 21. století.
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Od: Radim Procházka
Komu: CEZ Valná hromada
Předmět: [EXT] PROTINÁVRH VALNÉ HROMADĚ společnosti ČEZ, a.s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO

45274649 (dále jen „Společnost”), která se bude konat dne 28. června 2022 od 10.00 hodin v Kongresovém
centru Praha.

Datum: středa 15. června 2022 11:16:19

Vážené představenstvo naší Společnosti, 

z pozice akcionáře Společnosti předkládám valné hromadě Společnosti protinávrh k bodu
3. návrh usnesení (1) na pořadu jednání valné hromady s názvem bodu: „Rozhodnutí
o rozdělení zisku ČEZ, a. s.“ ve znění:

Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši
4.406.893.805,66 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši
19.264.655.590,34 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) ………. 23 671 549
396,00 Kč

Dividenda činí 44 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 4. červenec 2022. Právo na
dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro
uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti.
Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění
práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na
vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu
bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2022. Výplata dividendy bude provedena
prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, PSČ 140 00 způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na
internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné
hromady“, v části týkající se valné hromady 2022. Výplata dividendy končí dnem 31.
července 2026.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice, kteří
mají v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) registrovaný
korunový účet, Společnost vyplatí dividendu automaticky na tento korunový
účet.

Zdůvodnění:

Můj protinávrh se od návrhu představenstva odlišuje tučně vyznačeným písmem. Jsem
akcionářem Společnosti od jejího založení v kuponové privatizaci, toto si Společnost
může ověřit ze seznamu akcionářů k rozhodným dnům minulých valných hromad.
Nedávno jsem si svědomitě sjednal online přístup k mému akciovému účtu z kuponové
privatizace, abych měl online přehled jaké akcie a kolik jich vlastním. Zabralo mi to půl
hodiny návštěvy pobočky banky. Můj akciový účet z kuponovky jsem si z nezařazené
evidence CDCP zařadil pod účastníka CDCP Fio banku. Sjednání online přístupu a jeho
vedení mám zdarma. Fio banka zaregistrovala v evidenci akcií můj korunový účet a také
zaregistrovala můj daňový režim srážkové daně z dividend ve výši 15%. Chci využívat
výhod online prostředí systémů evidence akcií a mít v budoucnu bezstarostně,
automaticky vyplácenu dividendu na můj korunový účet registrovaný v evidenci akcií.
Společnosti odpadnou nadbytečné náklady s výplatou dividend, například každoroční
korespondence se mnou tam a zpět.



Děkuji Vám,

Radim Procházka 

 

Žádám o nezveřejňování mých osobních údajů:

Radim Procházka

narozen dne 

bytem 

dříve bytem  



Od: Lucie Drastilova
Komu: CEZ Valná hromada
Předmět: [EXT] Protinávrh
Datum: čtvrtek 16. června 2022 20:43:09

PROTINÁVRH VALNÉ HROMADĚ společnosti ČEZ, a.s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53
Praha 4, IČO 45274649 (dále jen „Společnost”), která se bude konat dne 28. června
2022 od 10.00 hodin v Kongresovém centru Praha.

 

Vážené představenstvo naší Společnosti,

z pozice akcionářky Společnosti předkládám valné hromadě Společnosti protinávrh
k bodu 3. návrh usnesení (1) na pořadu jednání valné hromady s názvem bodu:
„Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.“ ve znění:

Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši
4.406.893.805,66 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši
19.264.655.590,34 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) ………. 23 671 549
396,00 Kč

Dividenda činí 44 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 4. červenec 2022. Právo na
dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro
uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti.
Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění
práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na
vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu
bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2022. Výplata dividendy bude provedena
prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, PSČ 140 00 způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na
internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné
hromady“, v části týkající se valné hromady 2022. Výplata dividendy končí dnem 31.
července 2026.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice, kteří
mají v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) registrovaný
korunový účet, Společnost vyplatí dividendu automaticky na tento korunový
účet.

Zdůvodnění:

Můj protinávrh se od návrhu představenstva odlišuje tučně vyznačeným písmem. Jsem
akcionářkou Společnosti od jejího založení v kuponové privatizaci, toto si Společnost
může ověřit ze seznamu akcionářů k rozhodným dnům minulých valných hromad.
Sjednala jsem si online přístup k mému akciovému účtu z kuponové privatizace, abych
měla online přehled, jaké akcie a kolik jich vlastním. Můj akciový účet z kupónové
privatizace jsem si z nezařazené evidence CDCP zařadila pod účastníka CDCP Fio banku.
Sjednání online přístupu a jeho vedení mám zdarma. Fio banka zaregistrovala v evidenci
akcií můj korunový účet a také zaregistrovala můj daňový režim srážkové daně
z dividend ve výši 15%. Ráda bych využívala výhod online prostředí systémů evidence
akcií a chtěla bych mít v budoucnu bezstarostně, automaticky vyplácenu dividendu na
můj korunový účet registrovaný v evidenci akcií. Společnosti odpadnou nadbytečné
náklady s výplatou dividend, například každoroční korespondence tam a zpět.



Děkuji.  S pozdravem

  

Lucie Drastilová

  

Žádám o nezveřejňování mých osobních údajů:

Lucie Drastilová rozená

narozena dne 

bytem

dříve bytem 


