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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI
ZA ROK 2015

Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti
kontrolovala hospodaření a činnost Společnosti v roce 2015.

Dozorčí rada v roce 2015 řádně dohlížela na výkon působnosti představenstva a
uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Dozorčí rada neshledala v této činnosti
žádná zásadní pochybení. Dozorčí rada nezjistila v činnosti Společnosti uskutečněné během
roku 2015 žádné rozpory s obecně závaznými právními předpisy, stanovami ani zásadami a
pokyny přijatými valnými hromadami Spotečnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví Společnosti je podle jejího názoru vedeno
v souladu s platnými právními předpisy a metodikami stanovenými pro vedení účetnictví.
Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého šetření nezjistila žádné skutečnosti, které by
indikovaly nesprávnost nebo neúplnost údajů, jež jsou obsaženy v účetní závěrce Společnosti
za rok 2015.

Dozorčí rada na základě výše uvedených zjištění doporučuje valné hromadě
Společnosti, aby účetní závěrku za rok 2015 schválila. Dozorčí rada souhlasí a doporučuje
valné hromadě Společnosti schvátit návrh představenstva, který spočívá v převodu zisku
Společnosti za rok 201 5 v jeho plné výši clo následujícího účetního období na účet

„nerozdělený zisk minulých let“.

Dozorčí rada ve smyslu 83 odst. I zákona č. 90‘2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen ‚10K“), přezkoumala Zprávu o vztazích Společnosti ze
dne 3 1. března 2016, a neshledala V jejím obsahu žádné vady a taktéž dospěla k závěru, že

Společnosti nebyla v roce 2015 způsobena újma ve smyslu 71 a 72 ZOK. Z těchto důvodu
dozorčí rada Společnosti nemá ke Zprávě o vztazích Společnosti ze dne 31. března 2016
žádné připomínky.

V Praze dne 11. dubna 2016
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