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      NZ 469/2017 

S t e j n o p i s 

NOTÁTSKÝ ZÁPIS 
 

sepsaný dne 16. 08. 2017 (šestnáctého srpna roku dva tisíce sedmnáct) JUDr. Ivanou 
Kondrovou, notáUkou se sídlem v Hradci Králové, na místE samém, v sídle obchodní 
společnosti ČEZ a.s., na adrese Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4 – Michle, budova E, 

zasedací místnost Mnichov. -------------------------------------------------------------------- 
 

 

Čá--------- OsvEdčení dle § 80a notáUského Uádu ---------- 
 

-------- Článek první --------- 
 

OsvEdčuji, že valná hromada obchodní společnosti ČEZ OZ uzavUený investiční fond 
a.s., IČ 241 35 780, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním 
rejstUíku vedeném u MEstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále i jen „ČEZ OZ 
uzavUený investiční fond a.s.“ a/nebo „Společnost“) konaná dnešního dne od 13:00 hod 

na adrese uvedené v záhlaví tohoto notáUského zápisu (dále jen „valná hromada”) pUijala 

svými usneseními tato navržená rozhodnutí: ------------------------------------------------ 
 

 

I. 

Valná hromada Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti: ----- 
1.) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 6.01Ř.565.0Ř0,00 Kč (šest 
miliard osmnáct milion] pEt set šedesát pEt tisíc osmdesát korun českých) tedy z částky 

7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milion] šest set šedesát čtyUi tisíce osm set 
korun českých) na částku ve výši 1.062.0řř.720,00 Kč (jedna miliarda šedesát dva 
milion] devadesát devEt tisíc sedm set dvacet korun českých). ------------------------------ 
2.) D]vodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodáUský 
výsledek bEžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionáU] na výši dividendy, 
dividenda je každoročnE z části vyplácena z hospodáUského výsledku bEžného roku a z části 
z nerozdEleného zisku minulých let a, jak je nerozdElený zisk Společnosti postupnE 
vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení 
základního kapitálu je vytvoUit dostatečný objem disponibilních vlastních zdroj], 
použitelných pro flexibilní výplatu výnos] mezi akcionáUe v budoucích letech. ---------------- 
3.) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 
akcií společnosti o částku 170,00 Kč (jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z 
částky 200,00 Kč (dvE stE korun českých) na částku 30,00 Kč (tUicet korun českých). ------- 
4.) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude pUevedena z účtu základního 
kapitálu Společnosti na účet ostatní kapitálové fondy Společnosti v rámci vlastního kapitálu 
Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vyplacena 
akcionáU]m. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na 
základE pUíkazu osobE, které vede evidenci zaknihovaných cenných papír]. ------------------ 
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6.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výmEnou akcií 
za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionáU]m lh]tu k pUedložení 
akcií vydaných jako cenné papíry v délce 3 (tUí) mEsíc] od zápisu snížení základního 
kapitálu do obchodního rejstUíku. ----------------------------------------------------------------- 
 

II. 

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Mgr. 
Martinu Ungrovou, datum narození 09. 04 1981, bydlištE Bartoškova 1411/20, Nusle, 
140 00 Praha 4, s účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu záUí roku dva tisíce sedmnáct). ----- 
 

III. 

Valná hromada odvolává z funkce člena pUedstavenstva Společnosti pana Ing. 
Jana Sedláčka, datum narození 16. 03. 1973, bydlištE č.p. 67, 386 01 Čejetice, 
s účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu záUí roku dva tisíce sedmnáct). ------------------------ 
 

IV. 

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jana Sedláčka, datum 

narození 16. 03. 1973, bydlištE č.p. 67, 386 01 Čejetice, a schvaluje jeho smlouvu o 
výkonu funkce ve znEní pUedloženém pUedstavenstvem společnosti, to vše s účinností 
k 01. 09. 2017 (prvnímu záUí roku dva tisíce sedmnáct). ------------------------------------ 
 

V. 

Valná hromada volí do funkce člena pUedstavenstva paní Mgr. Martinu Ungrovou, 

datum narození 09. 04. 1981, bydlištE Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, a 
schvaluje její smlouvu o výkonu funkce ve znEní pUedloženém pUedstavenstvem 
společnosti, to vše s  účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu záUí roku dva tisíce sedmnáct). - 

 

 

--------- Článek druhý ---------- 
 

1. Existenci Společnosti jsem ovEUila z: ------------------------------------------------------- 
 výpisu z obchodního rejstUíku MEstského soudu v Praze vyhotoveného JUDr. Ivanou 

Kondrovou, notáUkou v Hradci Králové dne 16. 08. 2017 (dále jen „Výpis“), --------------- 
 prohlášení místopUedsedy pUedstavenstva a pUedsedajícího valné hromady pana Mgr. 

Tomáše PetránE, že stav ve Společnosti odpovídá Výpisu, tj. obsahuje aktuální stav ve 
Společnosti.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jehož obsah je uveden v Článku prvním 
tohoto notáUského zápisu, je v p]sobnosti valné hromady, jsem ovEUila z: -------------- 

 ustanovení § 421 odst. 2 písm. b), e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, v platném znEní (dále jen „zákon o obchodních 
korporacích“), -------------------------------------------------------------------------------- 

 článku „10. Postavení a p]sobnost valné hromady“ odst. 2 písm. b), c), p) 

pUedloženého úplného znEní Stanov Společnosti ze dne 10. 08. 2015 (desátého srpna 

roku dva tisíce patnáct) sepsané v notáUském zápisu JUDr. Ivanou Kondrovou, 

notáUkou v Hradci Králové pod rejstUíkovým číslem NZ 384/2015 (dále i jen 

„Stanovy“), ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 čestného prohlášení pUedsedajícího, že pUedložené znEní Stanov je platným a úplným 
znEním ke dni rozhodování valné hromady. ------------------------------------------------ 

 
3. Zp]sobilost valné hromady Společnosti pUijímat rozhodnutí jsem ovEUila z:  ----------  
 ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,  ----------------------------- 
 článku „13. Jednání a rozhodování valné hromady“ odst. 2 Stanov, --------------------- 

 prohlášení pUedsedajícího o účasti akcionáU], resp. jejich zástupc] na valné hromadE 

v dobE pUijímání výše uvedených rozhodnutí,  --------------------------------------------- 
 pUedloženého seznamu akcionáU] k Rozhodnému dni, tj. ke dni 09.08. 2017,  ---------- 

 pUedloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papír] k Rozhodnému dni, tj. 
ke dni 09.08.2017, -------------------------------------------------------------------------- 

 listiny pUítomných (pUíloha), ------------------------------------------------------------ 

 z pUedložené pozvánky na Valnou hromadu ze dne 14. 07. 2017, která obsahovala 
náležitosti stanovené čl. 11 odst. 2 Stanov, a o které pUedsedající prohlásil, že byla 
akcionáU]m UádnE a včas doručena dle zákona o obchodních korporacích a čl. 11 odst. 
2 Stanov a zároveO ve stejné lh]tE zveUejnEna na internetových stránkách 
Společnosti, a proti tomuto prohlášení nebyla vznesena ze strany pUítomných 
akcionáU], resp. jejich zástupc] námitka, ------------------------------------------------- 

 nahlédnutím na webové stránky společnosti na adrese:---------------------------------- 
www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-oz-

uzavreny-investicni-fond.html, kde byla v sekci Valné hromady, Valná hromada dne 
16.08.2017  zveUejnEna pozvánka na valnou hromadu dne 16.08.2017 v pUedloženém 
znEní, formuláUe plné moci k zastupování akcionáUe na valné hromadE, podrobné 
informace k pUijímání oznámení o udElení nebo odvolání plné moci k zastupování na 
valné hromadE, pravidla korespondenčního hlasování, smlouvy o výkonu funkce člena 

dozorčí rady J. Sedláčka a člena pUedstavenstva M. Ungrové,--------------------------- 
 Valná hromada v dobE pUijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, nebo[ k pUijetí 

rozhodnutí došlo za účasti akcionáU] majících 35 403 324 (tUicet pEt milion] čtyUi sta 
tUi tisíc tUi sta dvacet čtyUi) kus] akcií znEjících na jméno ve jmenovité hodnotE každé 
jedné akcie ve výši 200,00 Kč (dvE stE korun českých), když s každou touto akcií je 
dle článku „Článku 12 Výkon hlasovacích práv“ odst. 6 Stanov spojeno 1 (jeden) hlas 

pUi rozhodování na valné hromadE, tj. valné hromady se zúčastnili akcionáUi mající 
akcie jejichž celková jmenovitá hodnota činí 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard 
osmdesát milion] šest set šedesát čtyUi tisíc osm set korun českých), tj. akcie 
pUedstavující 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, když dle 
ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích, a dle článku „Článek 13 jednání a 
rozhodování valné hromady“ odst. 2 Stanov, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-

li pUítomni akcionáUi mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota pUesahuje úhrnem 30% 
(tUicet procent) základního kapitálu Společnosti, tj. více než 2.124.199.440,00 Kč (dvE 
miliardy jedno sto dvacet čtyUi milion] jedno sto devadesát devEt tisíc čtyUi sta čtyUicet 
korun českých). ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4. V dobE pUednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlas] a vyhlášení výsledk] 
hlasování ohlednE tEchto rozhodnutí byl pUedsedajícím valné hromady Mgr. Tomáš 
PetráO, datum narození 25. 11. 1974, bydlištE PaUížská 119/14, Staré MEsto, 110 00 

Praha 1, jehož totožnost byla ovEUena platným úUedním pr]kazem, který prohlašuje, 
že valná hromada je v dobE rozhodování zp]sobilá pUijímat rozhodnutí, nebo[ 

http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-oz-uzavreny-investicni-fond.html
http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-oz-uzavreny-investicni-fond.html
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k rozhodnutí valné hromady došlo za účasti akcionáU] majících 100 % (jedno sto 

procent) hlas] ve Společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné 
protesty. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. O rozhodnutí bylo hlasováno valnou hromadou Společnosti tak, že pUedsedající 
pUednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno zdvižením rukou 
akcionáU]. Osoba povEUená sčítáním hlas] hlasy sečetl a poté PUedsedající konstatoval 

výsledek hlasování a rozhodný počet hlas]. Výsledky hlasování, tedy, že návrh byl 
pUijat a rozhodný počet hlas], tedy počet hlas] „pro návrh” a „proti návrhu“ a „zdržení 
se hlasování“ byly zjištEny sečtením hlas] a z prohlášení pUedsedajícího valné 
hromady o hlasování na valné hromadE. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly 
vzneseny žádné protesty. ------------------------------------------------------------------- 
 

6. Valná hromada Společnosti pUijala rozhodnutí v Článku prvním odst. I., II., III., IV. a 

V. tohoto notáUského zápisu všemi hlasy pUítomných akcionáU], tj. 100% (jedno sto 
procent) hlasy, tj. celkem 35.403.324 (tUiceti pEti miliony čtyUi sta tUi tisíc tUi sta 
dvaceti čtyUmi) hlasy, proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. ------------ 
 

Rozhodnutí v Článku prvním odst. I. tohoto notáUského zápisu bylo pUijato potUebným 
počtem hlas], když pro jeho schválení bylo tUeba dle ustanovení článku 13 odst. 2 

Stanov a § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoO 2/3 (dvou tUetinové) 
vEtšiny hlas] pUítomných akcionáU], tj. 23 602 216 (dvacet tUi milion] šest set dva 
tisíc dvE stE šestnáct) hlas]. ---------------------------------------------------------------- 
 

Rozhodnutí v Článku prvním odst. II., III., IV. a V. tohoto notáUského zápisu byla 
pUijata potUebným počtem hlas], když pro jejich schválení byla potUeba dle článku 13 

odst. 2 Stanov a ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích vEtšina hlas] 
pUítomných akcionáU], tj. 17.701.663 (sedmnáct milion] sedm set jedna tisíc šest set 
šedesát tUi) hlas]. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. --------------------------- 
 

--------- Článek tUetí ---------- 
 

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto 
notáUského zápisu osvEdčuji, že pUed a pUi jednání valné hromady Společnosti, na 
kterém jsem byla pUítomna, byly splnEny formality, ke kterým jsou Společnost a její 
orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v Článku prvním tohoto 
notáUského zápisu byla valnou hromadou pUijata.  ---------------------------------------- 
 

2. Prohlašuji, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedený 
v Článku prvním tohoto notáUského zápisu je v souladu s právními pUedpisy a se 
Stanovami Společnosti.  --------------------------------------------------------------------- 
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O tom byl sepsán tento notáUský zápis. NotáUský zápis si pUedsedající pUečetl, po pUečtení 
notáUský zápis schválil a na d]kaz svého souhlasu notáUský zápis podepsal. --------------- 
 

PUedsedající:  Mgr. Tomáš PetráO v.r. 

 

 

Dr. Kondrová Ivana v.r. 
JUDr. Ivana Kondrová, notáUka v Hradci Králové 

L. S. č. 2 JUDr. Ivana Kondrová, notáUka v Hradci Králové 

 

 

 

















OsvEdčuji, že tento stejnopis notáUského zápisu a jeho pUíloha se doslovnE shoduje 

s notáUským zápisem a jeho pUílohou uloženým ve sbírce notáUských zápis] JUDr. Ivany 
Kondrové, notáUky se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 469/2017. -------------------------- 

 

Vydáno v Praze dne 17. 08. 2017 (sedmnáctého srpna roku dva tisíce sedmnáct). -------- 

 

 

 

Mgr. Helena Lelková v. r. 
Mgr. Helena Lelková, notáUská koncipientka, 

povEUená JUDr. Ivanou Kondrovou, notáUkou v Hradci Králové 

L. S. č. 2 JUDr. Ivana Kondrová, notáUka v Hradci Králové 
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