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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K NÁVRHŮM 
USNESENÍ NA ŘÁDNÉ VALNÉ 
HROMADĚ  SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.,                       
ZAHÁJENÉ DNE 26. 6. 2019
Při zahájení řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., byli přítomni osobně, prostřednictvím svého 
statutárního orgánu, zástupce na základě plné moci nebo správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů 
akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 359 944 600 Kč, což představuje 79,12 % základního kapitálu 
společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti 
a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.  

Zahájení – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených 
sčítáním hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 646 552 200 Kč, s nimiž je spojeno 
436 465 522 hlasů a které představují 81,52 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 397 091 947 platných hlasů, které jsou spojeny s 397 091 947 
akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 39 709 194 700 Kč, což představuje 74,17 % 
základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly 
v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

PRO 389 699 792 hlasů 89,285355 %
PROTI  7 392 155 hlasů
ZDRŽEL SE 39 373 575 hlasů 

Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, 
Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích 
mezi propojenými osobami za rok 2018

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 2. Zpráva dozorčí rady

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.
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Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 573 119 400 Kč, s nimiž je spojeno 
435 731 194 hlasů a které představují 81,39 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení (1) bylo odevzdáno 433 417 882 platných hlasů, které jsou spojeny                
s 433 417 882 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 43 341 788 200 Kč, což 
představuje 80,95 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě     
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení (1) předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., sestavené k 31. 12. 2018

PRO 425 819 008 hlasů 97,725160 %
PROTI 7 598 874 hlasů 
ZDRŽEL SE 2 313 312 hlasů 

Při hlasování o návrhu usnesení (2) bylo odevzdáno 433 417 882 platných hlasů, které jsou spojeny 
s 433 417 882 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 43 341 788 200 Kč, což 
představuje 80,95 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení (2) předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ sestavené k 31. 12. 2018

PRO 425 835 646 hlasů 97,728979 %
PROTI 7 582 236 hlasů 
ZDRŽEL SE 2 313 312 hlasů 

Bod 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 573 119 300 Kč, s nimiž je spojeno 
435 731 193 hlasů a které představují 81,39 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 434 317 898 platných hlasů, které jsou spojeny                     
s 434 317 898 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 43 431 789 800 Kč, což 
představuje 81,12 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě     
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.
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Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., dle návrhu představenstva 

PRO 426 376 053 hlasů 97,853002 %
PROTI 7 941 845 hlasů 
ZDRŽEL SE 1 413 295 hlasů 

Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 571 975 300 Kč, s nimiž je spojeno 
435 719 753 hlasů a které představují 81,38 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 426 759 353 platných hlasů, které jsou spojeny                    
s 426 759 353 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 42 675 935 300 Kč, což 
představuje 79,71 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě     
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený dozorčí radou hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

PRO 426 091 845 hlasů 97,790344 % 
PROTI 667 508 hlasů 
ZDRŽEL SE 8 960 400 hlasů 

Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 528 055 300 Kč, s nimiž je spojeno 
435 280 553 hlasů a které představují 81,30 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 426 817 488 platných hlasů, které jsou spojeny                    
s 426 817 488 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 42 681 748 800 Kč, což 
představuje 79,72 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě     
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Schválení finančních prostředků pro poskytování darů pro rok 2020

PRO 426 386 080 hlasů 97,956611 %
PROTI 431 408 hlasů 
ZDRŽEL SE 8 463 065 hlasů 
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Bod 8: Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 528 055 300 Kč, s nimiž je spojeno   
435 280 553 hlasů a které představují 81,30 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 
o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat 
hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty 
představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 426 758 780 platných hlasů, které jsou spojeny s 426 758 780 
akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 42 675 878 000 Kč, což představuje 79,71 % 
základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly 
v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Schválení aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., ve znění 
předloženém valné hromadě představenstvem společnosti

PRO 426 758 750 hlasů 98,042227 %
PROTI 30 hlasů 
ZDRŽEL SE 8 521 773 hlasů 

Bod 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady 

Odvolání členů dozorčí rady:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 524 055 200 Kč, s nimiž je spojeno 
435 240 552 hlasů a které představují 81,29 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 413 432 632 platných hlasů, které jsou spojeny                    
s 413 432 632 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 41 343 263 200 Kč, což 
představuje 77,22 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě     
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený akcionářem Česká republika – Ministerstvo financí hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Odvolání Ing. Šárky Vinklerové z dozorčí rady

PRO 375 478 640 hlasů 86,269222 %
PROTI 37 953 992 hlasů 
ZDRŽEL SE 21 807 920 hlasů 

Volba členů dozorčí rady:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 43 524 055 200 Kč, s nimiž je spojeno 
435 240 552 hlasů a které představují 81,29 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.
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Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 413 432 632 platných hlasů, které jsou spojeny                    
s 413 432 632 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 41 343 263 200 Kč, což 
představuje 77,22 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě     
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený akcionářem Česká republika – Ministerstvo financí hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Volba Ing. Jana Vaněčka členem dozorčí rady

PRO 375 495 288 hlasů 86,273047 %
PROTI 37 937 344 hlasů 
ZDRŽEL SE 21 807 920 hlasů 

Bod 10. Odvolání a volba členů výboru pro audit

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 856 736 300 Kč, s nimiž je spojeno 
428 567 363 hlasů a které představují 80,05 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého 
o akcie o jmenovité hodnotě 260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné 
vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč 
jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Při hlasování o návrhu usnesení bylo odevzdáno 413 432 092 platných hlasů, které jsou spojeny                    
s 413 432 092 akciemi společnosti ČEZ, a. s., o celkové jmenovité hodnotě 41 343 209 200 Kč, což 
představuje 77,22 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě    
260 002 100 Kč, které byly v držení společnosti a se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Pro návrh usnesení předložený akcionářem Česká republika – Ministerstvo financí hlasovali akcionáři takto:

  % hlasů přítomných akcionářů
  (zaokrouhleno na 6 desetinných míst)

Volba Ing. Jana Vaněčka členem výboru pro audit

PRO 375 475 848  hlasů 87,611862 %
PROTI 37 956 244  hlasů 
ZDRŽEL SE 15 135 271  hlasů 


