
doplnění a oprava textu výroční zprávy   za rok 2006 
 
a)  Tímto emitent doplňuje  informaci obsaženou v textu výroční zprávy v bodu 8 pod 
textem odstavce 1) tímto prohlášením dle přílohy č. I , odst. 16.2 nařízení Komise ES č. 
809/2004:  
 
Emitent prohlašuje, že neexistují pracovní smlouvy členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů s emitentem nebo jeho dceřinými společnostmi s uvedením výhod při ukončení 
zaměstnání. 
 
b)  Současně emitent opravuje ve Výroční zprávě za rok 2006 ve smyslu ustanovení § 121 
písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu  chyby  v psaní , a to :  
--------na str. 62, 
Pod názvem dokumentu Příloha k individuálním účetním výkazům dle Mezinárodních 
účetních standardů emitenta za období do 1. 1. do 31. 12. 2006 v prvním odstavci  pod 
názvem bodu 3. Zveřejňované údaje  nahrazuje stávající chybný text věty druhé: 
„V souladu s pokynem Ministerstva financí ČR č. D - 295 sestavila Společnost za účetní 
odvodí 2006 rovněž individuální účetní závěrku dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 
500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona“.. 
správným textem věty druhé takto:  
„ Individuální účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu se  zákonem o účetnictví 
a s ustanovením § 2, odst. 2) vyhlášky  č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o účetnictví, dle Mezinárodních účetních standardů IFRS. „ 
 
------- Ve zprávě o Propojených osobách  nahrazuje stávající chybný text věty první  :  
Mezi „ovládanou osobou“ jako prodávajícím a „propojenou osobou č. 3.18“ (KAROSERIA 
a.s.) jako kupujícím byly uzavřeny celkem 2 (dvě ) smlouvy o prodeji vína v rámci předmětu 
činnosti“ 
správným textem věty první:  
Mezi „ovládanou osobou“ jako prodávajícím a „propojenou osobou č. 3.18“ (KAROSERIA 
a.s.) jako kupujícím byla uzavřena celkem 1 (jedna ) smlouva  o prodeji vína v rámci 
předmětu činnosti“ 

 
V ostatním zůstává text výroční zprávy a zprávy o propojených osobách beze změn  
 
 
_______________________________________________________ 
 

Odůvodnění  doplnění a opravy textu výroční zprávy  
 
Odůvodnění:  
Emitent byl upozorněn  ČNB  ve věci výroční zprávy na shora opravené nepřesnosti. Emitent 
následně zveřejnil  vnitřní informaci č. 11_2007, která neměla dostatečnou vypovídací  
hodnotu, po konzultaci s ČNB následně  k dnešnímu dni  zveřejňuje shora  označenou 
informaci nazvanou: doplnění a oprava textu výroční zprávy   
 
Shora označeným doplněním a opravou  textu výroční zprávy nedošlo ke  změně vypovídací 
hodnoty výroční zprávy vzhledem k tomu, že  
 

a) doplnění formálního prohlášení pod bod 8 dle striktní formulace předepsané textem 
bodu 16.2 Přílohy I Nařízení Komise ES č. 809/2004,nemění věcný obsah výroční 
zprávy    

b) oprava chyby v psaní na str. 62 v dokumentu  Výroční zprávy , pod částí s názvem 
Příloha k individuálním výkazům dle Mezinárodních účetních standardů  emitenta za 



období od 1.1: do 31. 12. 2006 , doplnění obsahu textu věty druhé prvního odstavce 
pod bodem 2 s názvem „Zveřejňované údaje“ nemění vypovídací hodnotu 
dokumentu, neboť zákonem požadované prohlášení je obsaženo na následující 
straně v tomtéž dokumentu  pod bodem 4 –  s názvem „:Poznámky 
k nekonsolidovaným výkazům emitenta. Sestavení individuální účetní závěrky dle 
IFRS  je potvrzeno rovněž v konstatování nezávislého auditora připojeného k výroční 
zprávě pod  AP/ev. Č. 27/2007. 

c) Objem obchodu s vínem s propojenou osobou KAROSERIA a.s. za rok 2006  
nedosáhl ani 20.000,- Kč , tedy je v rozsahu objemu obchodů  emitenta  
zanedbatelný. 

 
 

 
 

V Praze dne 18. 9. 2007¨ 
 
       představenstvo  
 
       České vinařské závody a.s.  
        
 


