POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou
valnou hromadu, která se bude konat dne 22. června 2018 od 11 hod. v Kongresovém centru Praha,
ulice 5. května 65, Praha 4.
Pořad řádné valné hromady:
1.	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Souhrnná
zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami za rok 2017
2.	Zpráva dozorčí rady
3.	Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
4.	Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017
5.	Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
6.	Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018
7.	Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
8.	Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ
9.	Odvolání a volba členů dozorčí rady
10.	Odvolání a volba členů výboru pro audit

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. červen 2018 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného
dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má
osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných
papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí společnost.

Účast na valné hromadě
1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě
Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hod. v den a místě konání valné hromady.
Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. V souvislosti s konáním valné hromady budou
zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich
zástupci; podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“
v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2018.
Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který společnost zpřístupní od 22. května 2018
v sídle společnosti v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách společnosti v elektronické podobě.
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.e této pozvánky.
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Akcionář může oznámit společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na e-mailové
adrese valna.hromada@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném
znění. Oznámení podle věty první tohoto odstavce mohou akcionáři zaslat také do datové schránky společnosti,
jejíž adresa je: yqkcds6. Oznámení o udělení plné moci musí dále obsahovat zejména jméno, datum narození
a adresu bydliště zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o fyzické osoby; název, identifikační číslo a sídlo zmocnitele
a zmocněnce, jedná-li se o právnické osoby; informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení na řádné valné
hromadě společnosti konané dne 22. 6. 2018, anebo na více valných hromadách; informaci, zda je zmocněnec
oprávněn udělit substituční plnou moc, a datum udělení plné moci. Oznámení o odvolání plné moci musí kromě
výše uvedené identifikace zmocnitele a zmocněnce obsahovat také informace o odvolané plné moci, včetně
data udělení plné moci a rozsahu oprávnění, která byla předmětem zmocnění dle předmětné plné moci, a datum
odvolání plné moci. Pokud oznámení o udělení nebo odvolání plné moci neumožní společnosti posouzení
souladu plné moci nebo jejího odvolání se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané
osoby (zejména nebude-li při e-mailové komunikaci opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění), je společnost
oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře nebo jeho
odvolání. Pokud oznámení akcionáře o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat
veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.
Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen osobou
zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo
jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat
akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí
společnost. Tím není dotčeno splnění povinností akcionáře, jeho zástupce nebo jeho zmocněnce při registraci
na valné hromadě dle ustanovení následujícího odstavce.
Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu
akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti a odevzdá originál
nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické
osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře (jiný než správce
anebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo
v evidenci zaknihovaných cenných papírů) navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele, ledaže bylo zmocnění předem řádně oznámeno společnosti elektronickou formou v souladu s pravidly
uvedenými výše. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění,
předloží listiny osvědčující takové právo.
Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být
superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní
pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Jsou-li výše uvedené dokumenty či ověřovací doložky
vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.
2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní,
před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,
popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na
valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a za podmínek vyplývajících ze zákona nebo
stanov uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.
Žádosti o vysvětlení a protesty se podávají předsedovi valné hromady zpravidla písemnou formou předáním
do informačního střediska. Žádá-li akcionář o vysvětlení ústně, je povinen svůj projev formulovat tak, aby byl
stručný a srozumitelný.
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Společnost vysvětlení akcionáři poskytne, ledaže ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí.
Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení
záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě.
Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů
ode dne konání valné hromady.
a. Počet akcií a hlasovací práva
Základní kapitál společnosti činí 53 798 975 900 Kč (slovy: padesát tři miliardy sedm set devadesát osm milionů
devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých) a je rozvržen na 537 989 759 kusů (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). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen jeden hlas,
celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 537 989 759 (slovy: pět set třicet sedm milionů
devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět). Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované
cenné papíry, mají formu na majitele a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář
není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.
b. Účast a hlasování na valné hromadě
Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické
osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou
hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.
Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy
akcionářů řádně a včas doručenými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje
o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí,
jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících
schválenému návrhu se již nehlasuje.
Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků dle pokynů předsedy valné hromady. Na hlasovacím
lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje tak, že označí
křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“, a hlasovací lístek podepíše. V případě, že se akcionář chce zdržet hlasování,
neodevzdá hlasovací lístek. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Neplatné jsou též lístky, z nichž nelze rozpoznat
vůli akcionáře. Má se za to, že akcionář se zdržel hlasování, odevzdá-li neplatný hlasovací lístek nebo jiný
hlasovací lístek, než na kterém měl o dané záležitosti hlasovat.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti
nevyžadují většinu jinou.
c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti
v písemné podobě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo
odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným
pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem
a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení uskutečněno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady
nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text
protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům
podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti
www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2018.
d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady
Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost
za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud
žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu
valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným
zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
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e. Způsob a místo získání dokumentů
Akcionáři mohou od 22. května 2018 do dne konání valné hromady (včetně):
 ahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované
n
účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a do
dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů
usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení
valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle
společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a rovněž v budově Duhová 1/425, PSČ 140 00,
 bdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních
o
dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a rovněž v budově
Duhová 1/425, PSČ 140 00, případně vyžádat si osobně na uvedených adresách, případně písemně v sídle
společnosti na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
z ískat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“
v části týkající se valné hromady 2018 v elektronické podobě:
– formulář plné moci, případně si vyžádat zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové
adrese: valna.hromada@cez.cz,
– d
 okumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného
znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017 a zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017,
– n
 ávrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů
usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti
www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2018,
dále v Obchodním věstníku a případně v jiných informačních zdrojích.
E-mailová adresa valna.hromada@cez.cz je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce
na valnou hromadu.
Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady prostřednictvím
informačního střediska.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva
k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017,
Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami za rok 2017
Vyjádření představenstva:
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu
se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
Bod 2: Zpráva dozorčí rady
Vyjádření představenstva:
Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí
zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce a k návrhu
na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c)
stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18
odst. 5 písm. c) stanov společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
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Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
Vyjádření představenstva:
Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami společnosti.
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017
Návrh usnesení (1):
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2017.
Návrh usnesení (2):
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2017.
Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo obě účetní
závěrky ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka ČEZ, a. s., a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ
k 31. 12. 2017 byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví, projednány představenstvem společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem
s výroky citovanými v předkládaném materiálu a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné
hromadě doporučuje jejich schválení.
Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
Návrh usnesení:
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši 5 105 174 054,40 Kč
a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 12 669 487 992,60 Kč takto:
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)
Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (dále jen „tantiéma“)
Celkem

17 753 662 047 Kč
21 000 000 Kč
17 774 662 047 Kč

Dividenda činí 33 Kč na jednu akcii před zdaněním.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. červen 2018. 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 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 2018. 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 2018. Výplata dividendy končí dnem 29. července 2022.
Tantiéma bude rozdělena mezi členy představenstva a dozorčí rady takto: Podíl každého člena představenstva
a dozorčí rady bude stanoven poměrně dle doby, po kterou vykonával funkci v příslušném orgánu v průběhu
roku 2017. Rozdělení tantiémy mezi jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady v souladu s tímto pravidlem
provede představenstvo. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.
Zdůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti
valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a části nerozděleného zisku minulých let
předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku společnosti.
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Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018
Návrh usnesení:
Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního
roku 2018 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1.
Zdůvodnění:
V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení
povinného auditu určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.
Společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, která patří mezi celosvětově
největší auditorské společnosti a geograficky pokrývá všechny oblasti, kde Skupina ČEZ ekonomicky působí.
Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
Návrh usnesení:
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 110 mil. Kč pro rok 2019.
Zdůvodnění:
Představenstvo předloženým návrhem navazuje na dlouhodobou filantropickou činnost Skupiny ČEZ.
Dárcovství reflektuje společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ a zároveň je prostředkem pro posilování
pozitivního vnímání společnosti.
Bod 8: Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ
Vyjádření představenstva:
Téma zvažování transformace Skupiny ČEZ se stalo předmětem široké diskuse jak mezi odbornou a investorskou
veřejností a akcionáři společnosti, tak i mediálně. Představenstvo v této souvislosti považuje za vhodné poskytnout
akcionářům základní informace o důvodech, pro něž je transformace vedením společnosti zvažována, přičemž
adekvátní platformou pro poskytnutí takových informací je valná hromada. Účelem zařazení tohoto bodu na pořad
valné hromady však není přijetí jakéhokoli rozhodnutí valné hromady ohledně transformace Skupiny ČEZ.
Tento bod má tudíž výhradně informativní charakter, a v jeho rámci tak nebude hlasováno o žádném návrhu usnesení.
Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady
Vyjádření představenstva:
Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy
dozorčí rady budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti
dne 3. 6. 2016.
Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou
relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů dozorčí rady a o volbě členů nových.
Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve
hlasováno o případných návrzích na odvolání členů dozorčí rady (v pořadí určeném stanovami společnosti – viz též
výše kapitolu 2.b této pozvánky) a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích
na volbu nových členů dozorčí rady. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu
nebo odvolání členů dozorčí rady odděleně.
Podle přesvědčení představenstva se uvedeným postupem mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst
v dozorčí radě může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.
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Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit
Vyjádření představenstva:
Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy
výboru pro audit budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou
společnosti dne 3. 6. 2016.
Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou
relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů výboru pro audit a o volbě členů nových.
Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude
nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů výboru pro audit (v pořadí určeném stanovami
společnosti – viz též výše kapitolu 2.b této pozvánky) a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných
návrzích na volbu nových členů výboru pro audit. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy
na volbu nebo odvolání členů výboru pro audit odděleně.
Podle přesvědčení představenstva se uvedeným postupem mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst ve výboru
pro audit může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

Představenstvo ČEZ, a. s.

7/7

