
 
 

Zpráva DR společnosti České vinařské závody a. s. 
k výroční zprávě za období od 1.1. 2013 do 31. 12. 2013  

o přezkoumání zprávy o vztazích mezi „propojenými osobami“, 
o přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání zisku za rok 2013 

 
 
Vážení akcionáři, dámy a pánové, 
 
dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti tři členy, a to: Bc. Vladimír Kurka, Olga Jínová a Ing. 
Luboš Prokš. Dozorčí rada společnosti České vinařské závody a.s. vykonávala v uplynulém účetním období 
svou činnost v souladu s platnými předpisy, obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Členové 
dozorčí rady byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci 
a výsledcích hospodářské činnosti společnosti. Předseda dozorčí rady se také pravidelně zúčastňoval 
zasedání představenstva společnosti  a informoval o klíčových rozhodnutích prováděných 
představenstvem a managementem společnosti ostatní členy dozorčí rady.  
 
Dozorčí rada, na základě své kontrolní činnosti, konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se 
uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. 
 
 
Vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě společnosti za rok 2013 
 
Rád bych tímto akcionáře seznámil s výroky auditora a se stanovisky dozorčí rady:  
 - k řádné účetní závěrce a řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2013,  
 - ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 
 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění,  
 
Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu za rok 2013 a seznámila se se Zprávou představenstva o 
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 s tím, že ke zprávám nemá výhrad a 
doporučuje jejich schválení. 
 
Dozorčí rada na základě těchto rozhodujících podkladů: Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013, Výkaz rozvaha k 
31. 12. 2013, Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2013, Přílohy k účetní závěrce za období roku 2013, 
Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2013; provedla přezkoumání roční účetní závěrky za rok 
2013 a doporučuje její schválení. 
 
Dozorčí rada tímto valné hromadě oznamuje, že přezkoumala podle ustanovení § 66 a) odstavec 10) 
zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku písemnou Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen 
„propojené osoby“). Ke zprávě nemá výhrad a doporučuje její schválení. 
 
Dozorčí rada dále prostudovala Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti 
České vinařské závody a.s. a doporučuje tyto pravidla ke schválení. 
 
Dozorčí rada prostudovala Zprávy nezávislého auditora Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 
0253 sídlem Orlová - Dolní Lutyně. Vážení akcionáři, celé znění zpráv nezávislého auditora jsou součástí 
výroční zprávy společnosti a níže předkládáme konečné výroky auditora k výroční zprávě za rok 2013: 
 
 ke zprávě nezávislého auditora o ověření Individuální výroční zprávy a Individuální účetní 

závěrky ze dne 24. dubna 2013: 
Auditor konstatuje, že informace uvedené ve  výroční zprávě společnosti České vinařské závody a.s. k 
31.12.2013 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou 
společnosti. 
Dále pak konstatuje, že Individuální účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
České vinařské závody a.s. k 31.12.2013, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2013 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 
 



 
 

 ke Zprávě nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 
24. dubna 2013 
Auditor konstatuje, že na základě jeho ověření nezjistil žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, 
že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti České vinařské závody a.s. za rok končící 
31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. 
 

 
V  Praze dne 29.04.2014 
 
 
 

____________________ 
Bc. Vladimír Kurka 
předseda dozorčí rady 
České vinařské závody a.s. 


