Příloha

k dopisu č. j. MF-15630/2022/4301-9

Text protinávrhu akcionáře, České republiky - Ministerstva financí (,,MF" nebo
„akcionář"), k bodu č. 3 pořadu řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané
dne 28. června 2022

Návrh usnesení (1) dle protinávrhu MF:
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 21 416 614 626,34 Kč takto:
•

Podíl na zisku k rozdělení mezi
25 823 508 432,00 Kč

Dividenda činí 48

Kč

na jednu akcii

akcionáře

(dále jen „dividenda") ......... .

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. listopadu 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, společně s návrhem představenstva společnosti
na přijetí usnesení v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady, a to s výjimkou (i) údaje
o splatnosti dividendy, která nastane 1. listopadu 2022, a (ii) termínu pro ukončení výplaty
dividendy, která skončí dnem 31. října 2026.
Návrh usnesení (2) dle protinávrhu MF:
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje změnu způsobu vyplácení podílů na zisku (dividend)
schválených valnou hromadou ČEZ, a. s., k rozdělení mezi akcionáře ČEZ, a. s.:
•

•
•

dne 27. června 2019 v rámci bodu 5
ČEZ, a. s.),
dne 29. června 2020 v rámci bodu 5
ČEZ, a. s.),
dne 28. června 2021 v rámci bodu 4
ČEZ, a. s.),

pořadu

jednání (Rozhodnutí o

rozdělení

zisku

pořadu

jednání (Rozhodnutí o

rozdělení

zisku

pořadu

jednání (Rozhodnutí o

rozdělení

zisku

·

a to tak, že ode dne 1. listopadu 2022 budou dále dividendy schválené k rozdělení
mezi akcionáře v letech 2019 až 2021, pokud akcionářům nárok na jejich vyplacení
ke dni 1. listopadu 2022 trvá, vypláceny způsobem předneseným této valné hromadě
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pro účely výplaty dividendy schválené k rozdělení mezi akcionáře na 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. Lhúty pro výplatu dividend
a možnost výplaty dividend v hotovosti i po 31. 12. 2022 dle jednotlivých rozhodnutí valné
hromady ČEZ, a. s., schvalujících rozdělení zisku mezi akcionáře v letech 2019 až 2021
zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění protinávrhu k bodu „Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, -a. s."

Protinávrh akcionáře spočívá v navýšení dividendy na 48 Kč na akcii, kdy řádná složka
dividendy se navyšuje na 41 Kč na akcii, tj. 22 mld. Kč, odpovídající přibližně 100 %
očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za rok 2021 . Mimořádnou složku
dividendy ve výši 7 Kč na akcii, tj. 3,8 mld. Kč, která reflektuje příspěvek prodeje
bulharských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny ČEZ, navrhuje akcionář ponechat
ve stejné výši. Celkem se jedná o výplatu podílu na zisku (dividendy) ve výši 25,8 mld. Kč.
Akcionář navrhuje vyšší rozdělení dividendy, která však zůstává v mezích dividendové
politiky platné pro rok 2021, z toho díivodu, že potřeba finančních prostředků na straně
akcionářů v této době je vyšší, než by se dalo očekávat za běžných okolností daného roku.

Dále akcionář navrhuje odložení splatnosti dividendy, a to z následujících důvodů. Všechny
energetické společnosti v Evropě musí v posledním období řešit tlak na cash flow,
a to z důvodu vysokých maržových vkladů na energetických burzách, které plynou z hrozby
nedostatku zemního plynu a s tím souvisejícího prudkého nárůstu cen elektrické energie
na trzích. U těchto společností se v některých zemích přistupuje k záchranným balíčkům
financování poskytovaných vládou nebo státními rozvojovými bankami. S ohledem na tento
vývoj se akcionář přiklání k posunu navrhovaného data _splatnosti dividendy tak,
aby společnost měla delší časový prostor na zajištění dostatku likvidity. Z tohoto důvodu
akcionář navrhuje odložit splatnost dividendy na den 1;·listopadu 2022.
Představenstvo ve svém návrhu rozhodlo upravit způsob výplaty dividendy schválené
k rozdělení mezi akcionáře na valné hromadě konané v roce 2022, a to s tím, že nová pravidla
se (až na některé výjimky) prosadí i pro způsoby výplaty dividend schválených k rozdělení
mezi akcionáře na valných hromadách v' letech 2019 -2021. Akcionář nemá vúmýslu
na nových pravidlech pro rozdělení dividend cokoli koncepčního měnit, s výjimkou odložení
účinnosti těchto změn vůči dividendám schváleným k rozdělení mezi akcionáře na valných
hromadách v letech 2019 -202J; a to tak, aby tyto změny nabyly účinnosti v termínu
splatnosti dividendy schvalované k rozdělení na této valné hromadě podle protinávrhu
akcionáře.

V důsledku posunu splatnosti dividendy schválené v roce 2022 o 3 měsíce se rovněž navrhuje
posun okamžiku ukončení její výplaty, a to do 31. října 2026.
·
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