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Praha 4 Nusle 
 
Zpráva dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s. o činnosti, přezkoumání účetní závěrky, 

zprávy o propojených osobách, návrhu na rozdělení zisku za rok 2016. 

 

Dozorčí rada v uplynulém účetním období vykonávala svou činnost v souladu s platnými předpisy a 

stanovami společnosti. Členové dozorčí rady byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci 

představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské činnosti společnosti. Členové dozorčí 

rady se nepravidelně zúčastňovali také zasedání představenstva společnosti. 

Dozorčí rada na základě své kontrolní činnosti konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se 

uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. 

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 na základě těchto rozhodujících 

podkladů: 

1. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016, 

2. Výkaz rozvaha k 31. 12. 2016, 

3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2016, 

4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2016, 

5. Výroku auditora k ověření účetní závarky za rok 2016 

Audit společnosti České vinařské závody a.s.  provedl auditor Ing. Petr Skříšovský, oprávnění číslo 

0253. Dozorčí rada úzce spolupracovala s auditorem na kontrole účetních výkazů a stavu majetku. 

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě opětovné zvolení Ing. Petra Skříšovského auditorem 

společnosti. 

Dozorčí rada shledala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti České 

vinařské závody a.s. k 31. 12. 2016, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření za rok 2016 v souladu 

s českými účetními předpisy. Dozorčí rada souhlasí se zprávou auditora. 

Dozorčí rada se seznámila s návrhem představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2016 ve 

výši 11.644.523,78 Kč převézt na účet Neuhrazená ztráta minulých let.   

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě: 

1. Schválit účetní závěrku za rok 2016, 

2. Schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 11.644.523,78 Kč takto: 

Zisk za rok 2016 ve výši 11.644.523,78 Kč převézt na účet Neuhrazená ztráta minulých let.   

3. Schválit Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami“ 

Velké Pavlovice, dne 17. května 2017 

 
 Ing. Vladimír Kurka 

      předseda dozorčí rady  


