
I nformace pr o CNB 

ke zverejnení :

Doplnení  informací textu výrocní zprávy za r ok 2008 

Tímto emitent doplnuje informaci  obsaženou v textu výrocní zprávy v bodu 9  pod 
posledním údajem císelne oznaceným 11 ve smyslu doplnení nekterých informací 
požadovaných ustanovením § 118 odst. 3 písm. a) zákona c. 256/2004 Sb., ve znení 
úcinném k 30. 4. 2009 ve spojení s nar ízením K omise (ES) c. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí smernice Evropského par lamentu a Rady 2003/71/ES, takto: 

Emitent  prohlašuje

Emitent  pr ohlašuje

Emitent   doplnuje

Soucasne emitent  pr ohlašuje

--------- , že neexistují pracovní smlouvy clenu správních , rídících a dozorcích 
orgánu s emitentem nebo jeho dcerinými spolecnostmi s uvedením výhod pri ukoncení zamestnání. 

---------  , že mu  nejsou známy údaje o tom, že by došlo  k jakémukoli úrednímu 
verejnému obvinení nebo sankci proti clenum dozorcí rady , predstavenstva a vrcholových manažeru 
emitenta Ceské vinarské závody a.s . ze strany statutárních nebo  regulatorních orgánu (vcetne 
urcených profesních orgánu), ani  o tom,  že by  byl kterýkoli clen dozorcí rady , predstavenstva a 
nebo vrcholový manažer  Ceské vinarské závody a.s.           zbaven zpusobilosti k výkonu funkce 
clena správních , rídících nebo dozorcích orgánu kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo 
provádení cinnosti kteréhokoli emitenta 

---------  informaci obsaženou v textu výrocní zprávy v bodu 9 informací o 
možných stretech zájmu mezi povinnostmi clenu správních, rídících a dozorcích orgánu a vrcholových 
manažeru k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi takto : 

JUDr. František Doubek , jakožto místopredseda  predstavenstva emitenta
má s emitentem uzavrenu  smlouvu o  zastupování emitenta v souladu se zájmy emitenta jakožto 
advokát , plnení   z této  smlouvy je obsaženo ve   zverejnených príjmech orgánu 

Jozef Marcek ,jakožto  clen dozorcí rady emitenta 
mel v období roku 2008  uzavrenu smlouvu o výkonu funkce jednatele v dceriné spolecnosti Vinarství 

VR Rakvice, s.r.o., smlouvu o výkonu funkce clena statutárního orgánu a pracovní smlouvu v dceriné 
spolecnosti emitenta VINIUM a.s.,  plnení  je obsaženo ve zverejnených príjmech  orgánu  

Jirí Cábelka , jakožto generální reditel emitenta 
mel s emitentem uzavrenu pracovní smlouvu o výkonu funkce generálního reditele emitenta, pracovní 
smlouvu o výkonu funkce generálního reditele dceriné spolecnosti VINIUM a.s., clena statutárního 
orgánu dceriné spolecnosti VINIUM a.s., smlouvu o výko u funkce clena dozorcího orgánu dceriné 
spolecnosti Belehradská Invest, a.s., plnení je  obsaženo ve zverejnených príjmech orgánu 

, že mu nejsou známy žádné jiné informace  o možných stretech zájmu  
mezi povinnostmi clenu dozorcí rady, predstavenstva a vrcholových manažeru k emitentovi a jejich 
soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi vyjma údaju u     ých ve zverejnené výrocní zpráve 
emitenta vcetne jejích príloh a  v této doplnující a upresnující informaci  . 

V ostatním zustává text výrocní zprávy beze zmen. 



Oduvodnení a vysvet lení  doplnení textu výrocní zpr ávy:  

doplnení infor mací k textu výr ocní zpr ávy

 nekter ých infor mací požadovaných ustanovením § 118 odst . 3 písm. a) zákona 

c. 256/2004 Sb., ve znení úcinném k 30. 4. 2009 ve spojení s nar ízením K omise (ES) c. 

809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kter ým se pr ovádí smer nice Evr opského par lamentu a 
Rady 2003/71/ES

nekter ých infor mací požadovaných ustanovením § 118 odst . 3 písm. a) zákona c. 

256/2004 Sb., ve znení úcinném k 30. 4. 2009 ve spojení s nar ízením K omise (ES) c. 

809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kter ým se pr ovádí smer nice Evr opského par lamentu a 
Rady 2003/71/ES

Emitent byl upozornen CNB ve smyslu ust. § 118 odst. 3 písm. a) zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu ve znení úcinném k 30. 4. 2009 ve spojení s narízením Komise ES c. 809/2004 ze 
dne 29. 4. 2004, kterým se provádí smernice Evropského parlamentu  a Rady 2003/71/ES, pokud jde o 
zverejnování údaju, že ve výrocní zpráve chybela shora doplnená prohlášení a informace o možných
stretech zájmu mezi povinnostmi clenu správních, rídících a dozorcích orgánu a vrcholových 
manažeru k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povin         emitent 
proto  zverejnuje   shora oznacenou informaci nazvanou 

Emitent vypracoval veškeré  údaje týkající se príjmu clenu správních, rídících a dozorcích orgánu a 
vrcholových manažeru k emitentovi v souladu se skutecností , tak jak v predchozích letech. 
V dusledku akceptace evropských predpisu v prubehu roku 2008 a opakované zmeny ust. § 118 
ZKPT došlo k tomu, že ve výrocní zpráve chybela shora doplnovaná prohlášení a informace.

Shora oznaceným doplnením textu výrocní zprávy nedošlo ke zmene vypovídací hodnoty výrocní 
zprávy vzhledem k tomu, že 

a) Doplnení

 ve smyslu bodu 16.2  a  bodu 14. 1. písm. d) Prílohy I Narízení komise ES 
c. 809/2004  nemení vecný obsah výrocní zprávy ani vypovídací hodnotu dokumentu  -
Výrocní zprávy emitenta  za rok 2008 ani není údajem , který by mohl ovlivnit rozhodování 
investoru na akciovém trhu.

b) Uvedení 

 ve smyslu bodu 14.2   nemení vypovídací hodnotu dokumentu Výrocní 
zprávy emitenta za rok 2008, ani není údajem, který by mohl ovlivnit rozhodování  investoru 
na akciovém trhu. 

V Brne dne 9. 10.  2009

predstavenstvo 
Ceské vinarské závody a. s. 
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