
Stanovisko představenstva  
k protinávrhům akcionářů  
– fyzických osob – k bodu  
3 pořadu valné hromady
Společnosti byly v níže uvedených dnech doručeny protinávrhy akcionářů k bodu 3 pořadu valné hromady 
– Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.:

 a) Tomáše Chýleho (doručeno 12. 6. 2022 v 9:44 hod.);
 b) Pavla Jecha (doručeno 14. 6. 2022 v 10:34 hod.);
 c) Martina Marečka (doručeno 15. 6. 2022 v 10:38 hod.);
 d) Radima Procházky (doručeno 15. 6. 2022 v 11:16 hod.);
 e)  Jana Hejkala (doručeno 16. 6. 2022 v 11:50 hod.) – součástí podání tohoto akcionáře je také 

protinávrh k bodu pořadu 6 valné hromady, ke kterému představenstvo přijalo samostatné 
stanovisko;

 f) Lucie Drastilové (doručeno 16. 6. 2022 v 20:43 hod.).

Z hlediska obsahu usnesení navrhovaného výše uvedenými akcionáři (dále jen „Akcionáři“) v jejich 
protinávrzích jsou tyto protinávrhy obdobné, liší se pouze v drobných detailech v konkrétní formulaci 
návrhu usnesení a na základě toho je lze rozdělit do dvou skupin.

Protinávrhy Akcionářů 1

Akcionáři Tomáš Chýle a Jan Hejkal (dále jen „Akcionáři 1“) ve svých protinávrzích shodně navrhují přijmout 
v rámci tohoto bodu pořadu usnesení 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 
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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.“

Vzhledem k tomu, že oba Akcionáři 1 navrhují přijmout usnesení stejného znění, bude o daném 
protinávrhu hlasováno pouze jednou, a to v pořadí podle článku 13 odst. 15 stanov společnosti, přičemž 
rozhodující je okamžik, kdy byl společnosti doručen protinávrh prvního z Akcionářů 1.

Protinávrhy Akcionářů 2

Akcionáři Pavel Jech, Martin Mareček, Radim Procházka a Lucie Drastilová (dále jen „Akcionáři 2“) ve svých 
protinávrzích shodně navrhují přijmout v rámci tohoto bodu pořadu usnesení 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.“

Vzhledem k tomu, že všichni Akcionáři 2 navrhují přijmout usnesení stejného znění, bude o daném 
protinávrhu hlasováno pouze jednou, a to v pořadí podle článku 13 odst. 15 stanov společnosti, přičemž 
rozhodující je okamžik, kdy byl společnosti doručen protinávrh prvního z Akcionářů 2.

Společné stanovisko představenstva

Protinávrhy Akcionářů 1 a Akcionářů 2 se sice liší v detailech textace navrhovaného usnesení, avšak 
materiálně jsou obdobné. Stejně tak jsou materiálně obdobná, v určitém rozsahu dokonce doslovně 
shodná, i zdůvodnění protinávrhů všech Akcionářů. Podstatou protinávrhů je návrh Akcionářů, aby 
společnost všem akcionářům – fyzickým osobám – s trvalým pobytem v České republice, kteří mají 
v Centrálním depozitáři cenných papírů (dále jen „CDCP“) zapsaný korunový bankovní účet, vyplácela 
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dividendu automaticky na tento účet, tj. nikoliv na základě jednotlivé žádosti daného akcionáře 
s doložením vyžadovaných dokumentů. Účelem navrhované úpravy je tedy podle názoru předkládajících 
akcionářů zjednodušení procesu výplaty dividend akcionářům. Představenstvu společnosti není známo, 
z jakého důvodu předkládající akcionáři postupují jednotlivě a nepředkládají jeden společný návrh, 
zároveň pak není představenstvu ani známo, z jakého důvodu se protinávrhy Akcionářů 1 a Akcionářů 2 liší 
v samotném textu usnesení, a tudíž se rozhodlo respektovat předmětné rozdíly v předložených návrzích 
a umožnit hlasování o obou variantách, tedy jak o protinávrhu Akcionářů 1, tak též o protinávrhu Akcionářů 2.

Vzhledem k podobnosti obou znění protinávrhů i odůvodnění, představenstvo společnosti uvádí ke všem 
protinávrhům Akcionářů následující společné stanovisko:

Společnost při nastavení procesu výplaty dividend postupuje v souladu s právními předpisy, zejména 
s ustanovením § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu 
s tímto ustanovením zajišťuje společnost provádění výplaty dividend prostřednictvím České spořitelny, 
a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen „Česká spořitelna“). 
Konkrétní podmínky, které musí akcionář splnit, aby mu byla prostřednictvím České spořitelny dividenda 
vyplacena, jsou vždy zveřejněny společně s návrhem představenstva na rozdělení zisku a jsou akcionářům 
veřejně dostupné. Tyto podmínky jsou nastaveny tak, aby zajistily, že společnost dokáže při výplatě 
zabezpečit splnění veškerých povinností spojených s výplatou dividend. Z toho vyplývá mimo jiné i to, 
že akcionář musí při podání žádosti o výplatu dividendy doložit České spořitelně (ať již přímo nebo 
prostřednictvím správce – účastníka CDCP) prohlášení konečného vlastníka o skutečném vlastnictví 
dividendového příjmu a aktuální potvrzení o daňovém rezidentství konečného vlastníka. V případě, že by 
společnost tyto aktuální informace od akcionářů nevyžadovala, vystavovala by se značnému daňovému 
riziku doměření rozdílu srážkové daně ze strany správce daně, a to z důvodu uplatnění nesprávné sazby 
této daně. Takový postup by byl v rozporu s povinností péče řádného hospodáře členů představenstva. 
Společnost přitom při výplatě dividendy nemůže automaticky vycházet z dat evidovaných v CDCP, 
protože tato data nejsou pravidelně aktualizována, což může vést k rozporu mezi informací evidovanou 
v CDCP a skutečným daňovým rezidenstvím příslušného akcionáře. 

Požadavek na ad hoc prohlášení akcionáře je postupem, který je běžně využívaný i některými dalšími 
emitenty.

Společnost má dále za to, že proces podávání žádostí o výplatu dividendy není pro akcionáře neúměrně 
zatěžující. Představenstvo společnosti navíc v návrhu na rozdělení zisku předloženém letošní valné 
hromadě ke schválení navrhlo upravit tento proces tak, aby akcionáři mohli k podávání žádostí o výplatu 
dividendy využít běžně používané elektronické prostředky, v důsledku čehož bude proces výplaty 
dividendy pro akcionáře jednodušší. 

K žádosti akcionářů o nezveřejnění jejich osobních údajů společnost uvádí, že této žádosti lze vyhovět 
pouze částečně. Společnost bude anonymizovat osobní údaje o datu narození, bydlišti a případný podpis 
akcionáře. Osobní údaje o jménu a příjmení akcionáře budou zpracovávány v souladu s podmínkami 
uvedenými v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s valnou hromadou 
společnosti ČEZ, a. s.“ zveřejněným na internetových stránkách společnosti současně s pozvánkou 
na valnou hromadu.

Představenstvo dále po projednání protinávrhů Akcionářů k bodu 3 pořadu valné hromady dospělo 
k závěru, že tyto protinávrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, byly společnosti doručeny v souladu 
se zákonem a stanovami společnosti, a z těchto důvodů budou tedy zařazeny k hlasování v rámci bodu  
3 pořadu valné hromady společnosti (k pořadí viz výše). Představenstvo však s ohledem na výše uvedené 
nedoporučuje schválení těchto protinávrhů.
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