Rozhodnutí o změně
stanov společnosti

Návrh usnesení:
Valná hromada ČEZ, a. s., rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady
o změně stanov společnosti takto:
Stávající znění článku 2 odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:
„1.

Předmětem podnikání společnosti je:
a)

výroba elektřiny,

b)

obchod s elektřinou,

c)

výroba tepelné energie,

d)

rozvod tepelné energie,

e)

obchod s plynem,

f)

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně:
(i)

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,

(ii)

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov,

(iii)

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,

(iv)

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,

(v)

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení,

(vi)

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,

(vii)

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků,

(viii)

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 software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály,

(xviii) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
(xix)

Pronájem a půjčování věcí movitých,

(xx)

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

(xxi)

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,

(xxii)

Projektování elektrických zařízení,

(xxiii) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
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(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,

l)

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)

technicko-organizační 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,

w) 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.“
V článku 14 odst. 9 písm. r) a v článku 14 odst. 10 písm. i) stanov společnosti se slova „dle zákona
o veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „dle zákona o zadávání veřejných zakázek “.
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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 3 000 000 000 Kč (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 3 000 000 000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých); představenstvo je vedle toho povinno
informovat členy dozorčí rady předem o záměru takovou smlouvu uzavřít,“

Zdůvodnění:
Valné hromadě je představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích
a článku 8 odst. 1 písm. a) stanov společnosti předkládán návrh na změnu stanov společnosti.
Účelem navrhované změny stanov společnosti je:
(a) přizpůsobení úpravy předmětu podnikání společnosti požadavkům vyplývajícím z rozhodnutí
Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021, spočívající zejména v bližší specifikaci
předmětů podnikání dříve zahrnutých pod „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“, které společnost v současnosti uskutečňuje, a dále také doplnění některých
předmětů podnikání, které společnost uskutečňuje či hodlá uskutečňovat,
(b) úprava limitů pro rozhodnutí představenstva a informaci dozorčí radě (včetně informace členům
dozorčí rady o předchozím záměru) o obchodech s komoditami, a to z důvodu mimořádného nárůstu
cen elektřiny a zemního plynu, ke kterému došlo v roce 2021 a v prvním čtvrtletí roku 2022, kde
u nejobchodovanějších produktů elektřiny a zemního plynu došlo až k několikanásobnému navýšení.
K obdobné situaci jako u elektřiny a zemního plynu dochází i u obchodů s emisními povolenkami, kde
v posledních dvou letech došlo k významnému růstu jejich tržních cen. U obchodů s těmito produkty
tak dochází k tomu, že hodnota objemů obvykle obchodovaných na trhu často přesahuje původní
limit stanovený článkem 14 odst. 11. písm. d) stanov společnosti, což by v případech, kdy je nutno
rychle reagovat na vývoj trhu, mohlo vést i ke ztrátám, a proto je navrhováno navýšení těchto limitů,
(c) aktualizace označení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek tak, aby reflektovalo účinný
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Účinnost změn stanov je navrhována ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady.
Návrh změn stanov je uveden přímo v návrhu usnesení a v případě přijetí tohoto návrhu usnesení bude
představenstvem v souladu s právními předpisy vyhotoveno nové úplné znění stanov. Kromě toho
představenstvo připravilo pracovní dokument, který obsahuje vyznačení všech navrhovaných změn
oproti stávajícímu znění stanov – tento dokument je uveřejněn na internetové adrese společnosti
www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2022.
V této souvislosti představenstvo upozorňuje, že tento pracovní dokument není určen k hlasování a má
sloužit pouze k lepší orientaci a informovanosti akcionářů.
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