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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.

Návrh usnesení (2):
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 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.),
   dne 29. června 2020 v rámci bodu 5 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.),
   dne 28. června 2021 v rámci bodu 4 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.), 

a to tak, že ode dne 1. srpna 2022 budou dále dividendy schválené k rozdělení mezi akcionáře v letech 
2019 až 2021, pokud akcionářům nárok na jejich vyplacení ke dni 1. srpna 2022 trvá, vypláceny způsobem 
předneseným této valné hromadě 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. Lhůty 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.

Zdůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti 
valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., předkládaný představenstvem ke schválení valné 
hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. 

Předložený návrh podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) vychází z platné 
dividendové politiky, definující výplatu dividendy ve výši odvozené z dosaženého konsolidovaného čistého 
zisku Skupiny ČEZ za uplynulý rok, a dále reflektuje výnos z prodeje bulharských aktiv. Předložený návrh 
má tudíž dvě složky celkové dividendy – řádnou a mimořádnou. 
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Platná dividendová politika společnosti předpokládá dividendu ve výši 80–100 % konsolidovaného čistého 
zisku Skupiny ČEZ očištěného o mimořádné vlivy. Očištěný konsolidovaný čistý zisk Skupiny ČEZ za rok 
2021 dosáhl hodnoty 22,3 mld. Kč. Z této základny byla stanovena řádná složka dividendy ve výši 37 Kč  
na akcii, tj. 19,9 mld. Kč, odpovídající přibližně 90 % očištěného konsolidovaného čistého zisku za rok 
2021. Dále byla stanovena mimořádná složka dividendy ve výši 7 Kč na akcii, tj. 3,8 mld. Kč, která reflektuje 
příspěvek prodeje bulharských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny ČEZ. 

Návrh představenstva na rozdělení zisku ČEZ, a. s., odpovídá zákonným požadavkům a zároveň reflektuje 
aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení 
střednědobé finanční stability Skupiny ČEZ.

Ohledně způsobu výplaty dividendy dochází k dílčím změnám, a to především v možnosti akcionářů 
podávat písemné žádosti o výplatu dividendy nejen poštou, nýbrž i (nově) (i) datovou schránkou  
a za určitých podmínek též (ii) elektronickou formou na e-mailovou adresu České spořitelny, a.s. Dochází 
též ke zvýšení limitu výše dividendy náležející akcionáři – fyzické osobě s trvalým pobytem v České  
či Slovenské republice, od něhož je vyžadován úředně ověřený podpis akcionáře na předmětné žádosti 
zasílané poštou, jakož i ke zjednodušení postupu ve vztahu k dokládání výpisů z veřejných rejstříků 
pro právnické osoby se sídlem v ČR a ve vztahu k evidenci skutečného majitele, neboť akcionáři, kteří 
jsou právnickými osobami se sídlem v ČR nebo právními uspořádáními, která mají povinnost zapsat 
do příslušné evidence skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 
v platném znění, již nebudou spolu s žádostí o výplatu dividendy povinni dokládat výpis z evidence 
skutečných majitelů. Obsah zápisu v českém veřejném rejstříku a v evidenci skutečných majitelů ověří 
v případě těchto akcionářů Česká spořitelna, a.s. Současně dochází k postupnému ukončení hotovostní 
výplaty dividend, a to s ohledem na nepřiměřené náklady spočívající v nárůstu poplatků spojených s tímto 
způsobem výplaty. Hotovostní výplata dividendy bude tedy možná pouze do 31. 12. 2022,  
a to na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s., s pokladnou v České republice, a od 1. 1. 2023 již bude 
výplata probíhat pouze bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře.

Představenstvo navrhuje, aby podmínky vyplácení podílů na zisku (dividend) předložené ke schválení 
na této valné hromadě ČEZ, a. s., byly aplikovatelné též na výplatu dividend schválených k rozdělení 
mezi akcionáře ČEZ, a. s., v letech 2019 až 2021 (s výjimkou možnosti hotovostní výplaty, která u těchto 
dividend zůstává zachována i po 31. 12. 2022). Představenstvo považuje za vhodné, aby došlo 
ke sjednocení podmínek, za kterých je dividenda akcionářům vyplácena, a to zejména za účelem 
odstranění administrativní zátěže, která je s aplikací rozdílných podmínek pro výplatu dividend spojena. 
V důsledku navrhované změny způsobu výplaty dividend, schválených k rozdělení mezi akcionáře valnou 
hromadou ČEZ, a. s., v letech 2019 až 2021, nedochází k žádnému zásahu do práv třetích osob. Návrhem 
se neukládají akcionářům nové právní povinnosti ani nedochází k jejich zpřísnění oproti dosavadním 
podmínkám výplaty. Pokud akcionáři splní původní podmínky pro výplatu dividend (schválených valnou 
hromadou ČEZ, a. s., v letech 2019 až 2021), bude jim podíl na zisku schválený k rozdělení mezi akcionáře 
v uvedených letech vyplacen i na základě změněných podmínek.

Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku ČEZ, a. s., s tím,  
že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Způsob výplaty dividendy schválené k rozdělení mezi 
akcionáře na valné hromadě konané v roce 2022
Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen „Česká spořitelna“).

Akcionářům – právnickým osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána 
na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené České spořitelně (i) 
poštou na adresu: Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13a,b, 
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140 00 Praha 4 s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tuto 
právnickou osobu, (ii) z datové schránky zřízené dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „datová schránka“) pro příslušného akcionáře – právnickou 
osobu, který o výplatu žádá, do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif, nebo 
(iii) elektronickou formou na e-mailovou adresu České spořitelny: vyplatadividend@csas.cz, přičemž 
taková žádost doručovaná elektronickou formou na e-mailovou adresu musí být opatřena zaručeným 
elektronickým podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tuto právnickou osobu 
založeným na kvalifikovaném ce�ifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tuto právnickou osobu ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „Zákon o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“). Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení 
o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení 
banky v České republice, která vede tento účet. Akcionář – právnická osoba se sídlem mimo ČR doručí 
České spořitelně společně s žádostí listinný originál výpisu ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné 
evidence (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto akcionáře, popř. jeho úředně ověřenou kopii. U akcionářů – 
právnických osob se sídlem v ČR provede Česká spořitelna podle příslušného veřejného rejstříku kontrolu, zda 
je žádost o výplatu dividendy za akcionáře podepsána oprávněnou osobou / oprávněnými osobami. 

U akcionářů – právnických osob se sídlem v ČR a právních uspořádání, která mají povinnost zapsat 
skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o evidenci 
skutečných majitelů“), provede Česká spořitelna kontrolu existence zápisu skutečného majitele 
podle Zákona o evidenci skutečných majitelů ke dni administrace výplaty dividendy a výše uvedeným 
akcionářům, kteří nebudou mít ke dni administrace výplaty dividendy Českou spořitelnou zapsaného 
žádného skutečného majitele dle Zákona o evidenci skutečných majitelů, nebude dividenda vyplacena.

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána 
na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České 
spořitelně (i) poštou na adresu: Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 
1518/13a,b, 140 00 Praha 4 s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat 
za tohoto správce nebo účastníka, (ii) z datové schránky zřízené pro příslušného správce nebo účastníka 
– právnickou osobu, který o výplatu žádá, do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: 
wx6dkif, nebo (iii) elektronickou formou na e-mailovou adresu České spořitelny: vyplatadividend@csas.cz,  
přičemž taková žádost doručovaná elektronickou formou na e-mailovou adresu musí být opatřena 
zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tohoto správce 
nebo účastníka založeným na kvalifikovaném ce�ifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tohoto správce nebo účastníka. 
Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu 
a daňové rezidenci konečných vlastníků dividendového příjmu, pro které je vykonávána funkce správce 
cenných papírů nebo vedena navazující evidence, a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která 
vede tento účet. Správce nebo účastník se sídlem mimo ČR doručí České spořitelně společně s žádostí 
listinný originál výpisu ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné evidence (ne starší než 6 měsíců) 
týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřenou kopii. U správců nebo účastníků 
– právnických osob se sídlem v ČR provede Česká spořitelna podle příslušného veřejného rejstříku 
kontrolu, zda je žádost o výplatu dividendy podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými 
jednat za tohoto správce nebo účastníka. Česká spořitelna provede kontrolu existence zápisu skutečného 
majitele u akcionářů – právnických osob se sídlem v ČR a právních uspořádání, která mají povinnost 
zapsat skutečného majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů, pro které je vykonávána funkce 
správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, ke dni administrace výplaty dividendy a správci 
nebo účastníkovi nebude poukázána dividenda ohledně výše uvedeného akcionáře, pro kterého je 
vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, v případě, že tento akcionář 
nebude mít ke dni administrace výplaty dividendy Českou spořitelnou zapsaného žádného skutečného 
majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem 
cenných papírů bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti příslušného 
akcionáře nebo v případě zastoupení průkazu totožnosti jeho zástupce (při splnění podmínek zastoupení 
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níže) na kterékoliv pobočce České spořitelny s pokladnou v České republice, přičemž hotovostní výplata 
bude probíhat pouze do 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023 již bude výplata probíhat pouze bezhotovostně, nebo 
bude poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti příslušného 
akcionáře nebo jeho zástupce (při splnění podmínek zastoupení níže) doručené České spořitelně (i) 
poštou na adresu: Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13a,b, 
140 00 Praha 4, (ii) z datové schránky příslušného akcionáře, který o výplatu žádá, nebo jeho zástupce,  
do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif, nebo (iii) elektronickou formou  
na e-mailovou adresu České spořitelny: vyplatadividend@csas.cz, přičemž taková žádost doručovaná 
elektronickou formou na e-mailovou adresu musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem 
příslušného akcionáře či zástupce založeným na kvalifikovaném ce�ifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem příslušného akcionáře či zástupce ve smyslu Zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení 
o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky v České republice, která 
vede tento účet. Zástupce akcionáře musí při podání žádosti doložit písemnou plnou moc podepsanou 
zastoupeným akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. V případě,  
že je žádost o bezhotovostní výplatu dividendy doručována České spořitelně v listinné podobě poštou, 
musí být pravost podpisu akcionáře na takové žádosti a v případě zastoupení také na plné moci  
pro zástupce akcionáře úředně ověřena v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře 
převyšuje částku 3 000 Kč. V případě, že je žádost o bezhotovostní výplatu dividendy doručována České 
spořitelně datovou schránkou nebo e-mailem, musí být plná moc pro zástupce akcionáře bez ohledu 
na výši dividendy opatřena zaručeným elektronickým podpisem příslušného akcionáře založeným 
na kvalifikovaném ce�ifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem 
příslušného akcionáře ve smyslu Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
případně může být plná moc doručena v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné 
podoby plné moci splňující požadavky úředně ověřeného podpisu uvedené v předchozí větě.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice nezastupovaným správcem 
cenných papírů bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti příslušného 
akcionáře nebo v případě zastoupení průkazu totožnosti jeho zástupce (při splnění podmínek zastoupení 
níže) a dále dokladu o přidělení NID (náhradního identifikačního čísla přidělovaného osobou vedoucí 
příslušnou evidenci cenných papírů) příslušného akcionáře na kterékoliv pobočce České spořitelny 
s pokladnou v České republice, přičemž hotovostní výplata bude probíhat pouze do 31. 12. 2022  
a od 1. 1. 2023 již bude výplata probíhat pouze bezhotovostně, nebo bude poukázána na účet vedený 
bankou v České republice na základě písemné žádosti příslušného akcionáře nebo jeho zástupce  
(při splnění podmínek zastoupení níže) doručené České spořitelně (i) poštou na adresu: Česká spořitelna, a.s., 
A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13a,b, 140 00 Praha 4, (ii) z datové schránky 
příslušného akcionáře, který o výplatu žádá, nebo jeho zástupce, do datové schránky České spořitelny, 
jejíž identifikátor je: wx6dkif, nebo (iii) elektronickou formou na e-mailovou adresu České spořitelny: 
vyplatadividend@csas.cz, přičemž taková žádost doručovaná elektronickou formou na e-mailovou adresu 
musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem příslušného akcionáře či zástupce založeným 
na kvalifikovaném ce�ifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem 
příslušného akcionáře či zástupce ve smyslu Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu 
a daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky v České republice, která 
vede tento účet. Zástupce akcionáře musí při podání žádosti doložit písemnou plnou moc podepsanou 
zastoupeným akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. V případě,  
že je žádost o bezhotovostní výplatu dividendy doručována České spořitelně v listinné podobě poštou, 
musí být pravost podpisu akcionáře na takové žádosti a v případě zastoupení také na plné moci  
pro zástupce akcionáře úředně ověřena v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře 
převyšuje částku 3 000 Kč. V případě, že je žádost o bezhotovostní výplatu dividendy doručována České 
spořitelně datovou schránkou nebo e-mailem, musí být plná moc pro zástupce akcionáře bez ohledu 
na výši dividendy opatřena zaručeným elektronickým podpisem příslušného akcionáře založeným 
na kvalifikovaném ce�ifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem 
příslušného akcionáře ve smyslu Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
případně může být plná moc doručena v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné 
podoby plné moci splňující požadavky úředně ověřeného podpisu uvedené v předchozí větě. 
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Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky 
nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou  
v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně (i) poštou na adresu: 
Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13a,b, 140 00 Praha 4, 
přičemž podpis na takto doručené žádosti musí být úředně ověřen nebo (ii) z datové schránky příslušného 
akcionáře, který o výplatu žádá, do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif. Tato 
písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci 
akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky v České republice, která vede tento účet.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení 
dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník 
dividendového příjmu. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění 
je akcionář nebo správce cenných papírů spolu s písemnou žádostí povinen doručit České spořitelně 
také prohlášení konečného vlastníka o skutečném vlastnictví dividendového příjmu a aktuální potvrzení 
o daňovém rezidentství konečného vlastníka. V případě, že jsou tyto dokumenty vyhotoveny v jiném než 
českém či slovenském jazyce, je akcionář nebo správce cenných papírů povinen na své náklady vyhotovit 
překlad těchto dokumentů do českého jazyka (nemusí být úředně ověřený). Podmínky pro uplatnění 
snížené sazby srážkové daně musí být akcionářem spolehlivě prokázány.

Akcionář, který má za podmínek stanovených daňovou legislativou právo dodatečně požádat o uplatnění 
snížené sazby srážkové daně a o vrácení rozdílu mezi uplatněnou a sníženou srážkovou daní, je povinen 
včas a spolehlivě prokázat podmínky pro uplatnění snížené sazby, zejména v souladu s lhůtou stanovenou 
v § 38d odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Dividenda je splatná nejdříve dne 1. srpna 2022 s tím, že výplata dividendy akcionářům na bankovní účet 
bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu 
předcházejících odstavců. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2026. 

V případě, že akcionář – právnická osoba se sídlem v ČR nebo právní uspořádání, které má povinnost 
zapsat skutečného majitele dle Zákona o evidenci skutečných majitelů, požádá o výplatu dividendy 
(ať již přímo či za něj požádá správce či účastník) a z důvodu, že nemá v evidenci skutečných majitelů 
podle Zákona o evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nedojde k výplatě 
dividendy nejpozději do 31. prosince 2022, právo takového akcionáře na dividendu k 31. prosinci 2022 
zanikne.


