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Z P R Á V A    D O Z O R Č Í    R A D Y 

pro řádnou valnou hromadu společnosti Ondrášovka Holding, a.s., IČ 28193261, Praha 4 

– Nusle , Doudlebská 1699/5, PSČ 14000  

svolanou na den 20. května 2019  

 

Dozorčí rada společnosti Ondrášovka Holding, a.s. má od 25.října 2017 dosud pouze jediného 

člena, a to Ing. Rastislava Veliče.  

Člen dozorčí rady po celou dobu výkonu funkce kontroloval činnost  člena představenstva, s členem 

představenstva projednával  a posuzoval výsledky hospodaření.  

Člen dozorčí rady byl  průběžně seznamován se všemi skutečnostmi, které ovlivňovaly celkový vývoj 

společnosti.  

Člen dozorčí rady  průběžně dohlížel na to, aby společnost vykonávala  činnost v souladu s platnými 

právními předpisy a stanovami společnosti. 

Člen dozorčí rady  provedl kontrolu inventarizace majetku společnosti k 31.12.2018.  

Členovi dozorčí rady byla předložena Výroční zpráva společnosti Ondrášovka Holding, a.s., včetně 

účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding, a.s. a  Zprávy o vztazích.  Současně byl předložen 

návrh člena představenstva k úhradě ztráty za účetní období 2018.      

Člen dozorčí rady přezkoumal řádnou účetní závěrku k 31.12.2018 a návrh člena představenstva 

společnosti na schválení hospodářského výsledku za rok 2018, včetně způsobu úhrady a zúčtování 

ztráty ve výši -12.942.463,89 Kč, a to ponecháním na účtu neuhrazená ztráta minulých let.  

Člen dozorčí rady doporučuje valné hromadě účetní závěrku, včetně způsobu úhrady ztráty, schválit. 

Člen dozorčí rady rovněž posoudil obsahové náležitosti a správnost údajů uvedených ve Zprávě o 

vztazích, když neshledal žádné důvodné pochybnosti o platnosti uvedených transakcí. Současně 

člen dozorčí rady neshledal, že by ovládané či ovládající osobě vznikla újma, či došlo ke zvýhodnění 

nebo nezvýhodnění kteréhokoli účastníka označených právních jednání.   

Člen dozorčí rady doporučuje valné hromadě schválit auditora Ing. Blanku Procházkovou, ev.číslo 

1439, Gdaňská 836/3, 181 00 Praha 8 - Bohnice  k ověření účetní závěrky společnosti za rok 

2019. 

Člen dozorčí rady posoudil návrhy předložených smluv o výkonu funkce člena představenstva a 

člena dozorčí rady, když tyto návrhy shledal v souladu se zákonem, výši navrhované odměny shledal 

přiměřenou skutečnostem, že výkon funkce člena představenstva i člena dozorčí rady byl dosud 

bezúplatný a současně přiměřenou připravovaným projektům v rámci rozvoje společnosti. 

        

Ing. Rastislav Velič  

     člen dozorčí rady společnosti Ondrášovka Holding, a.s.   
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