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V Praze dne 16.6.2022

P3A22000023874

k rukám-představenstva akciové společnosti ČEZ, a.s. (dále jen „Společnost")
spisová značka: B 1581 vedená u Městského soudu v Praze
sídlem: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,
IČO: 45274649
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PROTINÁVRHY VALNÉ HROMADĚ Společnosti, která se bude konat dne 28.června 2022
od 10:00 v Kongresovém centru Praha na adrese ulice 5. května 65, Praha 4. '
Příloha 1.: výňatek ze zápisu valné hromady Společnosti z roku 2018
Příloha 2.: výpis z účtu cenných papírů
Vážené představenstvo Společnosti jako akcionář Společnosti zasílám valné hromadě protinávrh
k bodu 3. jednání valné hromady pojmenovaný: „Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s."
tohoto znění:
Návrh usnesení fll:
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.
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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 v Centrálním
depozitáři cenných papírů (CDCP) mají evidovaný korunový účet. Společnost vyplatí
dividendu na tento registrovaný korunový účet akcionáře.
Zdůvodnění:
V minulosti jsem na ulici V Celnici, Praha 1 osobně v dané věci oslovil pana předsedu
představenstva Beneše (uličnický podnět), pan Beneš věc předelegoval na pana Nováka, člena
představenstva. Pan Novák se k věci vyjádřil na valné hromadě konané v roce 2018, viz. výňatek
ze zápisu valné hromady Společnosti z roku 2018. A nic se nezměnilo. Předkládám tak valné
hromadě tento můj protinávrh, který je rozdílný od návrhu představenstva tučně vyznačenou částí.
Do akcií ČEZu investuji prostřednictvím účastníka CDCP Fio banka. Dle mého odhadu (vycházím ze
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stgtistik gkoionářské stouktuoy 2 Přílohy 1.) má akoie ČEZu evidováno poostředniotvím účastníka Fio
banka pět až deset tisíc fy2ických osob, občanů České oepubliky. Podle mého názoou jsou tyto
statistiky (včetně věkové skladby akcionářů atd.) již dnes přesně 2jistitelné v oámci služeb CDCP.
Závisí tak na doboé vůli 2polečnosti s aktivní odbornou podpooou CDCP zaobíoat se zefektivněním/
inovací výplaty dividend a tak přispět k investiční goamotnosti jak akcionářské obce ČEZu, tak
v důsledku i nemalé části populace České oepubliky. Obdožet snadno dividendu a posílit si investiční
goamotnost je opoávněný zájem dotčených akcionářů. Posílení investiční goamotnosti u stávajících
akcionářů přispěje žádoucně k posílení ekonomické odolnosti jejich oodinných oozpočtů v dnešní
době nečekaných ekonomicko-společenských výzev. Bohužel odhadem cca 100.000 spoluobčanů
má stále akcie ČEZu v nezařazené evidenci CDCP (NECDCP), jedná se de facto o populaci cca 46+,
účastníky kupónové poivatizace. Mnou navrhovaný způsob výplaty dividendy by tak pošťouchnul
(sloveso vypůjčené ze slovníku behaviorální ekonomie) tyto akcionáře k zařazování akciových účtů
z privatizace pod účastníky CDCP, samo sebou spíše pod ty účastníky, kteří mají vedení účtu
zdarma. Korunový účet na dividendy a daňová rezidentura se v rámci úkonu zařazení do systémů
evidence akcií zapíše automaticky (Pravděpodobně stále existuje i obstarožní, v celkových
souvislostech neefektivně polovičatá a navíc placená služba zápisu korunového účtu na dividendy
k akciovému účtu stále dále zůstávajícím v NECDCP). Ti, kteří nejsou lhostejní vůči svým seniorům
v rodině, nechť si například vzpomenou na pomáhání bližním svým při provádění přechodu způsobu
výplaty důchodu z režimu osobní návštěvy přepážky pošty na automatizovanou výplatu na účet
v bance. Dobrá vůle a procedurální podpora výplatce dividend České spořitelny (Č2) by také danou
problematiku napomohla zefektivnit/ inovovat. Například existuje skupina odhadem řádově nižších
desetitisíců živých akcionářů, kteří jsou zároveň klienti výplatce Č2, avšak kterým není dlužná
pohledávka dividend automaticky/automatizovaně vyplacena na jejich běžné účty v Č2 (když už
tedy tito klienti nemají prvotně zapsaný korunový účet v CDCP). Nyní tak těmto klientům je
starobyle opakovaně doručen poštou dopis, ve kterém se vybízí k administrativně zdlouhavé reakci
pro výplatu dividend, což v důsledku nadbytečně zvyšuje 2polečnosti náklady na výplatu dividend.
Této množině akcionářů ČEZu v NECDCP, klientů Č2 tím vzniká bariéra, nadbytečně jim
komplikující výplatu dividend. V úplném detailu budou též odhadem řádově stovky až tisíce žijících
klientů Č2 se zápisem staré již neplatné adresy v CDCP, kterým tak každoroční dopis o výplatě
dividend není doručen a oni si dividendu nevyzvedávají, pravděpodobně jim tak ani není známo, že
jsou akcionáři 2polečnosti. Ovšem Č2 by při spárování interních klientských systémů se seznamem
pro výplatu dividend mohlo být známo, že těmto klientům ČS nevyplatila pohledávky/dividendy a
hrozí tak jejich promlčení. 2polečnost i ČS mají oddělení pro společenskou odpovědnost, která by
se například mohla zabývat těmito inovacemi/ finovacemi ku prospěchu celku.
K dalšímu zdůvodnění mého protinávrhu. Fio banka zaregistrovala do evidence CDCP můj korunový
účet a také zaregistrovala do elektronických systémů evidence akcií můj trvalý pobyt v České
republice a občanství/daňovou rezidenturu ČR. Chci tak mít dividendu vyplácenu bezstarostně
na tento můj registrovaný korunový účet v CDCP, který má Společnost údajně (viz dále) dostupný
na seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Společnost mi tak n.ebude muset posílat dopis/oznámení
o výplatě dividend a já nebudu muset na tento dopis reagovat a opakovaně korespondenčně žádat
o výplatu dividend, či trávit čas osobní návštěvou pobočky České spořitelny. Společnosti odpadnou
de facto veškeré náklady spojené s administrací výplaty mé dividendy. Tento způsob výplaty
dividend na korunové účty v seznamu akcionářů bez problému funguje již spoustu let například
u společností Pražská energetika, a.s. či Veolia Energie ČR, a.s., které mají řádově jednotky tisíc
akcionářů každá. Dle telefonického sdělení infolinky CDCP, může CDCP sdělit emitentům korunová
čísla zapsaná v seznamu akcionářů i u emisí, které mají formu elektronických akcií na majitele.
Pražská energetika, a.s. a Veolia Energie ČR, a.s. mají formu akcií na jméno, i dříve kótovaná 02
Czech Republic a.s. měla akcie na jméno. Abych opustil právní laboratoř, kde se řeší co u akcií
na jméno jde, ale co u akcií na majitele nejde a především aby fungovala digitalizovaná výplata
dividend, předkládám valné hromadě podpůrný protinávrh k bodu 6. pořadu valné hromady.

vážené předstevenstvo 8polečnosti jeko ekeionář Společnosti 29sílám velne 9i9om9dě p90tináv9h
k bodu 6. poředu valné h90t9ady pojmenovaný: „Rozliodnutí o změně stanov spo9ečnosti"
tohoto 2nění:
Návr9i usnesení:
Valná h9omada ČEZ, a. s., 902hodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné
h9omady o změně stanov společnosti takto:
Stávající znění článku 2 odst. 1 stanov společnosti se nah9azuje následujícím zněním: „1.
Předmětem podnikání společnosti je: a) vý9oba elektřiny, b) obchod s elektřinou, c) vý9oba tepelné
ene9gie, d) rozvod tepelné ene9gie, e) obchod s plynem, f) vý9oba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konk9étně: (i) Poskytování služeb p9o zemědělství,
zah9adnictví, tybníkářství, lesnictví a^ myslivost, (ii) Činnost odbojného lesního hospodáře a
vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, (Ni) Vydavatelské činnosti, polyg9afická vý9oba,
knihařské a kopÍ90vací p9áce, (Iv) Vý9oba stavebních hmot, po9celánových, ke9amických a
sád90vých vý9obků, (v) Vý9oba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotog9afických
příst9ojů a zařízení, (vi) Vý9oba elekt9onických součástek, elekt9ických zařízení a vý9oba a op9avy
elekt9ických st9ojů, příst90jů a elekt9onických zařízení p9acujících na malém napětí, (vii) Vý9oba,
op99vy a údržba sportovních potřeb, he9, hraček a dětských kočádků, (vlil) Provozování vodovodů a
kanalizací a úprava a rozvod vody, (ix) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), (x) Přípravné a
dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, (xi) Zprostředkování obchodu a
služeb, (xii) Velkoobchod a maloobchod, (xiii) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
(xiv) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, (xv)
Zasilatelství a zastupování v celním řízení, (xvi) Ubytovací služby, (xvii) Poskytování so(t9ware,
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a
9A9ebové portály, (xviii) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, 12 \n\n\n.cez.cz (xix) Pronájem
a půjčování věcí movitých, (xx) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a
posudků, (xxi) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a křesličské práce, (xxii)
Projektování elektrických zařízení, (xxiii) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
nebo společenských věd, (xxiv) Testování, měření, analýzy a kontroly, (xxv) Služby v oblasti
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, (xxvi) Mimoškolní výchova a
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, (xxvii) Provozování kulturních,
kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí, (xxviii) Poskytování technických služeb, (xxix) Opravy a
údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických
přístrojů a měřidel, (xxx) Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, g) výroba,
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, h)
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, i) montáž, opravy, revize a zkoušky
tlakových zařízení a nádob na plyny, j) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, k)
obráběčství, I) vodoinstalatérství, topenářství, m) izolatérství, n) hostinská činnost, o) výroba
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a
chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, p) psychologické poradenství a
diagnostika, q) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, r) technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany, s) činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence, t) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, u) ostraha
majetku a osob, v) montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, vj) zámečnictví,
nástrojářství, x) vedení spisovny, y) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, z) výroba a
zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot, aa) silniční motorová doprava - osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, bb) realitní
zprostředkování, cc) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, a
dd) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor." 13 www.cez.cz V článku 14 odst. 9 písm. r)

a v čláoku 14 odst. 10 pÍ5m. i) stanov spoločnosti se slova „dle zákooa o veřejných zakázkách"
nahrazují slovy „dle zákona o zadávání veřejných zakázek". Stávající znění článku 14 odst. 11
písm. d) stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním: „d) dlouhodobých smlouvách na
nákup, prodej a tranzit elektřiny uzavíraných na období delší 3 let, nebo přesáhne-li v každém
jednotlivém případě jejich hodnota 3 000 000 OOOKč (slovy: tři miliardy korun českých), a dále o
smlouvách na nákup distribučních a přenosových služeb týkajících se elektřiny, smlouvách na
poskytování podpůrných služeb dle energetického zákona, smlouvách na nákup a prodej
komoditních derivátů a na poskytování komoditních obchodních služeb, smlouvách na nákup a
prodej povolenek na emise skleníkových plynů, smlouvách na nákup, prodej, uskladnění a tranzit
zemního plynu, smlouvách na nákup distribučních a přepravních služeb týkajících se zemního plynu
a smlouvách na nákup a prodej tepla, to vše, přesáhne-li v každém jednotlivém případě jejich
hodnota 3 000 000 OOOKč (slovy: tři miliardy korun českých); představenstvo je vedle toho
povinno informovat členy dozorčí rady předem o záměru takovou smlouvu uzavřít,"

stávající znění celého článku 4 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
Článek 4
Akcie společnosti
1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 537.989.759 kusy (slovy: pět set třicet
sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) akcií
o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Všechny akcie jsou vydány
jako zaknihované cenné papíry.
2. Všechny akcie společnosti mají formu na jméno. Všechny akcie společnosti byly přijaty
k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti, se souhlasem dozorčí rady,
a za podmínek uvedených v § 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že
nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo celou cenu, za něž je společnost pro
ně nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn částí
emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splácení zaměstnanci,
nesmí překročit 5% základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo
jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje.
4. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená dle
zvláštního právního předpisu (zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů). Akcionář je povinen zajistit, aby majetkový účet vedený pro
jeho osobu v evidenci podle předcházející věty obsahováf vždy veškeré údaje, které se
zapisují do seznamu akcionářů.
Zdůvodnění:
Pře8Jklá8lám valné hromadě tento můj protinávrh, který je rozdílný od návrhu představenstva tučně
vyznačenou částí. K hlavnímu důvodu mého protinávrhu se podstatně vyjadřuji v mém zdůvodnění
protinávrhu k bodu 3 valné hromady, na který můj protinávrh k bodu 6. navazuje. K dalším
důvodům mého protinávrhu sděluji:
Forma akcie „na majitele" je v pokročilém 21.století obstarožní přežitek, stejně jako občasný
placený listinný výpis z akciového účtu v nezařazené evidenci CDCP místo permanentního oniine
přístupu k akciovému účtu v CDCP prostřednictvím účastníka CDCP (zařazení). Někteří réta i loví

účastníci CDCP poskytují oniine přístup zdarma (bohužel je rozšířený blud mezi mnoha akcionáři,
že akciový účet zařazený pod účastníka CDCP rovná se poplatky navíc a tím vzniká nesmyslná
bariéra pro realizaci zařazení) Zařazení akciového účtu z kupónové privatizace přináší pouze
výhody.
V CDCP je paradoxně nyní zápis: Forma CP: „na doručitele", přičemž ten jasně identifikovaný
vlastník akcií, (fyzická osoba, občan ČR či 5R), který je v databázi CDCP evidován včetně jeho
rodného čísla se nikdy nemůže proměnit v anonymního doručitele svých elektronicky
zaknihovaných akcií. Elektronicky zaknihované akcie na majitele je nonsens.
Podle mého názoru forma akcií „na majitele" (anonymních akcií na doručitele) je v českém právu
akorát tak dobrá k využití coby berlička k maskování skutečného vlastníka.
Změna formy akcií naší 5polečnosti přinese větší efektivitu v informačních a finančních tocích mezi
Společností a akcionáři, posílí a zefektivní celkové corporate governance naší Společnosti a přinese
kladnou externalitu v posílení investiční gramotnosti nemalé části produktivní populace naší České
republiky, akcionářů ČEZu. Změnou formy akcií naše Společnost jen získá a netratí ničeho.
Žádám o zveřejnění na internetových stránkách Společnosti celých protinávrhů včetně celých
zdůvodnění, včetně přílohy 1. a následujícího P.S. . Přílohu 2. prosím nezveřejňujte.
Děkuji a jsem s pozdravem
Jan Hejkal
narozen
bytem
dříve bytem
P.S.
Řádný 8ospodář, Ing. Petr Hlubuček, bývalý radní hl.m.Prahy mi dne 1.3.2021 odepsal
na moji inierpelaci Zaslupilelsivu hl.m.Prahy:
„Hlavní měslo Praha splnilo veškeré zákonné povínnosil v lélo věci. Nejsme schopní
za neznalost finanční situace jednotlivých akcionářů, musíme se chovat s péčí řádného
hospodáře. Již v minulosti jste pane Hejkale apeloval na město s požadavkem, aby město
zajišťovalo „službu" občanům, aby je někdo kontaktoval, obesílal a staral se o jejich
finance. To není možné, je to v jejich zájmu, a proto se domníváme, že by si to minoritní
vlastníci měli hlídat osobně."
Avšak po další mé interpelaci Zastupitelstvu a po uličnickém podnětu panu primátorovi
Hřiboví se dne 13.12.2021 v rámci dobrých mravů Rada hl.m.Prahy usnesla, že před
definitivním vypršením lhůty na výplatu protiplnění znovu rozešle výzvu bývalým
akcionářům Pražských služeb a.s., tentokrát srozumitelnější a urgentnější.
Následně 234 bývalých akcionářů Pražských služeb a.s., kteří byli v prodlení s inkasem
protiplnění za jejich 9rytěsněné akcie si d09ryzvedlo na poslední chvíli před promlčením
cca 19 mil. 8č.
Každý z nich tak měl loňského ježíška nečekaně bohatšího v průměru o cca 80.000 Kč.

Př62lše89 valné hromady přečetl pro2es2y akcionáře Rad8a Honza38a. P2vn2 protes2: "Neobdržel
jsem inicia2ivy od akcionářů, v infocentru jsem byl odmítnuti Nejsem IT osoba, mám rád v8ci tištěná a
v ruce. Chybí mi nástěnka při vstupu do haly, kde bude VH. Chybí mi židle na psaní u stólul
Infocentrum." Druliý protest: "Protest pro komfort akcionářů dávat odpovědi do bloků, a odpovídat
navázané, tedy otázka/y akcionářů a následuje odpověď! Nikoli blok." Třetí protest; "Podávám
protest, nebylo mi umožněno nahlédnout do seznamu akcionářů ČEZu, a. s." A 5tvřtý protest: "Při
vstupu na VH jsme byli nuceni strpět detektor kovu, kontrolu zavazadel, atd. Jsme zde, abychom
hlaspvalil Je to nekorektní, jelikož jsme se zaregistrovali a poskytli V.H. svá data, abychom dostali
označení ha ruku! Dávám návrh; Na příští svolanou valnou hromadu ČEZu přijít, akcionářům úplně
nazí!!!"
viz příloha zápisu č. 27 - Písemné protesty akcionářů
Předseda valné hromady dále přečetl protest akcionáře Radka Hyhlana: "Tímto vznáším protest proti
obsahu konsolidované účetní závěry skupiny ČEZ, kdy výkazy čistého zisku členů skupiny ČEZ (ČEZ
Distribuce, a. s.), jsou v přímém rozporu s obsahem účetní závěrky ČEZ Distribuce, a.s. ve vztahu k
čistému zisku ČEŽ Distribuce, a.s." y''
viz.přiloha zápisu č. 27 - Plsemné^protesty akcionářů
Předseda valné hromady předal slovo místopředsedovi představenstva panu IVIartinu Novákovi, aby
začal se sérií odpovědí na podané žádosti o vysvětleni.
Ing. IWařtiri Novák, MBA: Děkuji. Dobré odpoledne, já začnu tedy s první skupinou, dotazů, které jsou
spíše orientované na finance, takže dotazy pana akcionáře číslo 786 (Jan Hejkal); Jaká je celková
částka nevyzvednutých dividend za rok 2016, o kolik se jedná akcií? Odpověď: Nevyplacené
dividendy za rok 2016 činí 102 765 191 Kč a představují 0,69 % akcií, tedy 3663 272 kusů
z celkového množství 534 234 738 akcií, ke kterým v daném roce náležela dividenda. Zbylé akcie byly
v držení ČEZ, a. s. Další otázka: Jaká je celková částka nevyzvednutých dividend, které se za rok
2017 promlčely? Odpověď: Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí obecné lhůty 4 let, díky tomu
V každém roce dojde k promlčení právě jednoho roku, v roce 2017 skončila yýplátá dividend za rok
2012. Nevyplacené dividendy za 2012 činily 43 592 670 Kč. Další otázka. Ke kterému datu výplaty
dividend jsou nyní nejstaršl nepromlčené dividendy, o jakou částku se jedná a kdy bude promlčena?
Odpověď: Nejstaršl nepromlčené dividendy jsou za účetní rok 2013 a jejich výplata končí 1, srpna
2018, nevyplacené dividendy činí 44 817 951 Kč. Další otázka; Jaká je celková částka všech
nevyzvednutých dividend, které ještě nejsou promlčeny? Odpověď: Celková, částka nevyzvednutých a
neprómičenýčh dividend je 269 889 174 Kč, z toho za rok 2013 je to 44 817 951, za rok .2014
53 005 06,0, zá rok 2015 je to 69 300 972 Kč a za rok 2016 je to 102 765 191 Kč. Otázka: Kolik
fyžičkých osob je akcionářem společnosti podle posledního dostupného seznamu akcionářů? Kqlik
procent z těchto fyzických osob má jejich akciový účet stále v nezařazené evidenci CDCP? Kolika
akcionářům bylo nedoručitelné oznámeni o výplatě dividendy v roce 2017? Odpověď: Podle
posledního akcionářského výpisu z 31. prosince 2017 je mezi akcionáři čEZ, a. s. 137 271 fyzických
osob, z toho v nezařazené evidenci CDCP je necelých 85,5 % respektive 117 352 akcionářů.
Informaci o nedoručených oznámeních nemáme, oznámení Jsou mimo jiné z ekonomických důvodů
zasílána administrátorem obyčejnou listovní zásilkou dle adres z výpisu z CDCP, podotýkám, že
povirinost zasílat jednotlivým akcionářům oznámeni o výplatě dividendy nevyplývá ze zákonné úpravy.
Otázka: Uvažovala společnost o tzv. dvojkolejném vypláceni podílu na zisku akcionářům? Viz
například realita ve společnostech Pražská energetika či Veolia Energie ČR a.š., což znamená, že
akcionářům kteří mají v CDCP, pod kterým akcionář účet s akciemi má a eviduje akcionářskou
daňovou residenturu a akcionářům, kteří mají akcie na účtu v nezařazené evidenci CDCP, bez zápisu
účtu, po stáru výplata každoročně s frontou, na pokladnu v bance nebo každoročně opakovaná
adrhiniStrativa listinné žádosti pro výplatu dividend. Uvažovala společnost zároveň s tímto v rámci její
společenské odpovědnosti realizovat osvětu mezi akcionáři tak, aby si finančně gramotné jejich účet z
nezařazené evidence CDCP převedli pod účastníka CDCP a takto měli k jejich akcioyérriu účtu Online
přístup a zároveň tak automaticky měli i zapsaný účet pro výplatu dividend v seznamu akcionářů?
Odpověď: Jak je patrno z návrhu na rozděleni zisku předkládaného této valné hromadě, a jak
společnost ČEŽ, a. s., již činila v minulosti, akcionářům, kteří jsou vedeni v navazující evidenci
účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, zařazeni účastníci, je dividenda poukazována
prostřednictvím relevantních účastníků CDCP, pod kterými má daný akcionář svůj akciový účet. Tedy
způsobem, který navrhujete. Nad rámec dotazu doplňujeme, že podle informace administrátora
přibližně 9Ó % akcionářů fyzických osob vyzvedává dividendu, hotovostně. Vašim návrhem ohledně
osvěty me7i akcionáři se budou příslušní pracovnici ČEZ, a. s., zabývat a zváží, zda informaci o
výhodách plynoucích z převedení účtu z nezařazené evidence pod některého z účastníků CDCP
nezařadit do oznámeni distribuovaných jednotlivým akcionářům. Problérri vysokého počtu akcionářů
v tzv. nezařazené evidenci ale může spočívat i v ekonomické stránce věci. V případě nezařazené

e\/idence CDGP je poplatek za vedení cenných papírD na majetkovém účtu účtován depozitářem až
v případě, že je tržní hodnota akcii 360 000 Kč a vyšší. To je zhruba 650 kusů akcii CEZ a vlče.
V případě účtu vedeného, u účastníka je poplatek účtován vždy dle sazebníku příslušného účastníka
GDCP, brokera nebo banky, což znamená, že akcionáři nemají incentwu nebo důvod přejít
z nezpóplatněné do zpoplatněné evidence. Pro informaci uvádíme, že ke konci roku 2017 zhruba 95
% fyzických osob v nezařazené evidenci mělo nižší počet akcii než uvedených 650 kusů. Další série
dotazů: Akcionář číslo 285 (Michal Štarha) a otázka pro dozorčí řadu Severočeských dolů. Vrácená
dokumentace EIA. Proč, jaké nedostatky, kdo nese odpovědnost za nedostatky a chyby? 3aké budou
vyvozeny důsledky pro osoby, které se podílely na přípravě a učinily chyby? Kdy bude EIA opět
podána? Odpověď; Na základě změny vládního usneseni 6 územně-ekologickým limitům těžby, byl
umožněn další postup dolu Bílina v liniích nově stanovených územně ekologických limitů, bylo zadáno
zpracování no.vě dokumentace EIA na období těžby 2019-2035. Oznámení záměru bylo podáno na
MŽP v prosinci 2016, v rámci návazného zjišťovacího řízení bylo podáno MŽP celkem 66 podnětů,
požáda9/ků a připomínek od státních úřadů a instituci municipalit, sdružení spolků a fyzických osob.
Zpracovatelem, dokumentace je odborná externí firma a ha zpracování potřebných náležitostí této
dokumentace sě taktéž podílelo několik odborných nezávislých firem, napři zpracováním biologického
hodnocení, hluková studie^ rozptylová studie, zpracování problematiky k ochraně ovzduší, zpracováni
problematiky krajinného rázu, geologie a hydrogeologie. Zpracovaná dokumentace byla podána na
MŽP 28. února 2018: Dne 29. března 2018 byla dokumentace ze strany MŽP vrácena zpět, což bylo
písemně ze strany MŽP sděleno dotčeným subjektům dopisem ze dne 29. března 2018, Důvodem pro
vráceni dokumentace byly následující požadavky MŽP. 1) aktualizovat úrovefl znečištění ovzduší
u9/edených za posledních 5 let na období 2012-2016. V dokumentaci bylo uvedeno období 2011-2015
a to z důvodu, že dokumentace byla zpracována již od počátku roku 2016 a v této době ještě
kompletní výsledky roku 2016 včetně řádného vyhodnoceni nebyly k dispozici. 2) Zpracovat
problematiku ochrany klimatu dle, metodologického výkladu číslo jednací, MZP2017/710/1985 ze dne
20, října 201-7. Daná metodika byla, vydaná v období, kdy probíhaly dokončovací práce na studii. 3)
Vypracox/at návrh kompenzačních opatřeni z hlediska vnějšího prostředí, jedná se o kompenzačníopatřeni pro eliminaci zvýšené prašnosti. Tento požadavek byl ze strany MŽP vznesen již jako reakce
pó' prostudováni předložené dokumentace. Výše uvedené požadavky byly k dopracováni zadány
žpračovatéli dbkurrrentace, odborným-společnostem a osobám, s terminem vyskladnění v srpnu 2018,
Následné bude dokumentace ze strany Severočeských dolů a.s. podána na MŽP. Postup MŽP,
vrácení dokumentace na základě připomiňek ve zjišťovacím řízení a na základě připomínek k podané
dokumentaci je plně v soúiadu s novou platnou legislativou, čili důsledky vůči zodpovědným osobám
nebudou vyvozovány. Další otázka stejného akcionáře: Aktivisté na Mostecku. Zda se společnost na
toto připravuje a jak? Odpověď;. Vedeni Severočeských dolů a.s. se dozvědělo o konáni protestní akce
Kli.makemp 2018 na Mostecku v posledním týdnu měsíce června 2018 z veřejné dostupných zdrojů,
Vzhledérn. k tomuto časovému upřesnění a zkušenostem z průběhu této akce v loňském roce se
společnost na tuto protestní akci připravuje. Za účelem zajištěni bezpečnosti účastníků Klimakempu i
zárhěstnanců Severočeských dolů a.s. se sešel poradní tým složený ze zástupců Policie České
republiky, Obvodního báňského úřadu v Mostě a zástupců Severočeských dolů a.s.. Byla stanovena
hranice, za kterou hrozí účastníkům Klimakempu reálné nebezpečí ohroženi života a zdraví v případě
vstupu za tuto hranici. Hranice bude před zahájením akce vyznačena v terénu pomoci výstražné
pásky se zákazem vstupu. 3sou připraveny informační letáky o rizicích a případných právních
důsledcích nepovoleného vstupu do těžebního prostoru lomu v češtině, němčině i angličtině včetně
mapky s vytyčenou hranicí zákazu vstupu. Ty budou předány aktivistům v,průběhu konání
Klimakérójíú. Byl rozšířen počet trvalých informačních tabuli v předpolí lomu Bílina o nepovoleném
vstupu dp dobývaciho prostoru. Na území dobývacich prostorů Severočeských dolů a.s. budou za
účelem zajištění veřejného pořádku přítomny hlídky Policie České republiky. Další otázka; 3aké jsou
dálši úmysly s elektrárnou Počerady? Zda se prodá? Bude se obnovovat prodej elektrárny? Důvody
prodeje. Odpověď: Rozhodnuti o neuplatněni druhé, opce, na jejímž z^kl^é má CEZ právo odstoupit
od prodeje akcií ÉPC, tedy Elektrárny Počerady, k roku 2024 s rozhodnutím do 1. ledna 2020, bude
předmětem jednáni, a ,ekonomických analýz společnosti ČEZ, a, s. Další dotaz; Výhledy jsou pozitivní,
aie čistý zisk má klesnout? Prosím vysvětlete mí pokles zisků a předpokládám i dopad na dividendu.
Odpověď; Hlavni příčiny meziroční očekávané změny čistého zisku skupiny ČEZ mezi výhledem na
rok 2018 á skutečnosti za rok 2017 najdete podrobně popsány v prezentaci zveřejněné dne 20.
března 2018 k výsledkům hospodařeni za rok 2017, strana 41-42. Je to dostupné na \webu ČEZ
v části "Pro investory",, Hospodářské výsledky. Čtvrtletní zprávy. Hlavní důvod očekávaného poklesu
čistého zisku skupiny ČÉZ v roce 2018 oproti roku 2017 spočívá v tom, že dosažený čistý zisk skupiny
ČĚŽ v roce 2017 byl ovlivněn několika významnými pozitivními vlivy, které v roce 2018 nelze
očekávat Jednalo se zejména o vliv ukončení vlastnictví akcií MOL, což činilo pozitivní efekt v roce
2017 4,5 mid. Kč, prodej nemovitosti v Praze pozitivní vliv 1,1 mld. Kč či zisk z obchodování
s komoditami nad. rámec běžného ročního cíle, to je další miliarda Kč navíc, a to je celá odpověď,
A ještě upřesním, že tázajícím byl akcionář číslo 110 (Miloslav Klimeš). Otázka akcionáře číslo 284

