
Bez ka y akcionáře nelze podávat písemné
ani ústní žádosti o vysvětlení!
Veškeré informace ohledně ka y akcionáře a  ohledně podávání žádostí o vysvětlení obdržíte 
v Informačním středisku! 

Jak postupovat v případě ztráty ka y akcionáře?
Ka a akcionáře je vydávána u  registrace akcionářů. V případě ztráty ka y akcionáře  
je potřeba vyžádat si u registrace akcionářů novou ka u akcionáře.

K čemu slouží  
ka a akcionáře?
■   jednoznačná identifikace akcionáře 

■   má unikátní číslo a je určena pro příslušného 
akcionáře pro použití na VH ČEZ, a. s., 

po skončení VH vracet)

■   podávání žádostí o vysvětlení v souladu 
s jednacím řádem VH ČEZ, a. s.

■   digitalizace zpracování žádostí o vysvětlení  
již při jejich příjmu v Informačním středisku

■   na 
(včetně příp. dalších zastoupených 
akcionářů)
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akcionáře
Kdy a kde používá akcionář 
ka u akcionáře?
Ka a akcionáře slouží k  identifikaci akcionáře při 
vstupu do sálu a je nezbytné, aby ji akcionáři viditelně 
nosili po celou dobu trvání VH. Ka a akcionáře je 
nepřenosná a může být použita výhradně akcionářem, 
kterému byla při registraci vydána.

Karta akcionáře se používá přiložením k určené 
čtečce ka y, a  to ve dvou případech: 

■   komunikace s Informačním střediskem 

■   ústní vystoupení akcionáře (přiložením ka y 
akcionáře ke čtečce se aktivuje odečítání časového 
limitu pro ústní projev akcionáře; po odebrání ka y 
akcionáře se odečítání času zastaví)
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Jak podávat žádosti o vysvětlení dle jednacího řádu valné 
hromady (čl. 13 stanov společnosti ČEZ, a. s.) na VH 2022

1. kolo 2 

je určeno
primárně
pro žádosti
připravené před
konáním VH

Kdy lze podat? 
Nejpozději do 1 hodiny od  
zahájení VH v Informačním 
středisku.

Jak a kde lze podat?
Písemné žádosti je potřeba 
včas podat v Informačním 
středisku (lze využít i určený 
formulář). 

Jaký je limit?
Maximálně 10 písemných  
žádostí, které ve svém souhrnu 
nesmí zcela zjevně překročit  
4 normostrany textu.

Kdy lze podat? 
Nejpozději do okamžiku 
zahájení hlasování o návrzích 
k příslušnému bodu pořadu.

Jak a kde lze podat?
Písemné žádosti sepsané 
na formuláři VH 2022 je 
potřeba podat v Informačním 
středisku. 

Jaký je limit?
Počet písemných žádostí není 
omezen, jejich celkový rozsah  
ale ve svém souhrnu nesmí 
zcela zjevně překročit  
4 normostrany textu.

Jak, kdy a kde se lze přihlásit do diskuze?
Ústní žádosti lze podávat pouze za předpokladu 
přihlášení do diskuze v Informačním středisku, 
a to nejpozději do 1 hodiny od zahájení VH.

Kdy se lze ptát?
Projekce k 1. kolu projednávaného bodu pořadu 
uvádí pořadí přihlášených do diskuze v rámci 
1. kola. Průběh ústních vystoupení akcionářů
řídí předseda VH, který dle pořadí na projekci
vyzývá akcionáře k ústnímu vystoupení.

Jaký je limit? 
Maximálně 5 žádostí o vysvětlení v rámci  
jednoho ústního vystoupení v trvání max. 
10 minut 3. 

Jak, kdy a kde se lze přihlásit do diskuze?
Ústní žádosti lze podávat pouze za předpokladu 
přihlášení do diskuze v Informačním středisku,  
a to nejpozději do okamžiku zahájení hlasování  
o návrzích k příslušnému bodu pořadu.

Kdy se lze ptát?
Projekce ke 2. kolu projednávaného bodu pořadu 
uvádí pořadí přihlášených do diskuze v rámci  
2. kola. Průběh ústních vystoupení akcionářů řídí
předseda VH, který dle pořadí na projekci vyzývá
akcionáře k ústnímu vystoupení.

Jaký je limit?  
Počet ústních žádostí není omezen, celková  
doba ústního vystoupení v součtu může činit 
max. 10 minut.  

2. kolo
je určeno
primárně pro
„reaktivní“ žádosti
o vysvětlení
v návaznosti
na poskytnuté
odpovědi
v 1. kole

Písemné žádosti Ústní žádostiBod pořadu

1  Tyto limity se neuplatní na žádosti o vysvětlení doručené v souladu s čl. 13 odst. 7 stanov společnosti ČEZ, a. s. 
(vč. tzv. „rozsáhlých podání“), protesty a návrhy/protinávrhy.

2  Do 1. kola budou zařazeny také písemné žádosti o vysvětlení doručené společnosti ČEZ, a. s., méně než 2 pracovní dny před VH, 
které ovšem nejsou tzv. rozsáhlými podáními.  

3 Délka vystoupení může být zkrácena až na 5 minut dle čl. 13 odst. 10 písm. g) stanov.

■  u každého bodu pořadu VH je vždy otevřeno 1. kolo
a 2. kolo, přičemž pro každé kolo platí samostatné
limity pro podávání žádostí o vysvětlení 1

■ limity platí pro každého akcionáře samostatně

■  pokud je akcionář současně registrován i jako
zástupce a/nebo statutární orgán, má pro
každou z těchto registrací samostatný limit
(pro zástupce platí, že má jeden limit vztahující
se na všechny zastoupené)

Žádosti o vysvětlení lze podávat u každého bodu pořadu VH za následujících podmínek:


