
Zpráva Dozorčí rady  

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. 

 

 Vážené dámy,  
 vážení pánové, 
            
 dovolte, abych Vás seznámil s činností dozorčí rady společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a. s. za období od 16.6.2020, kdy se konala předchozí 
valná hromada akcionářů, do dnešního dne. Jednání dozorčí rady se do konce 
roku 2020 pravidelně zúčastňoval ředitel společnosti Ing. Jiří Koliba a v roce 
2021 předseda představenstva pan Milan Vojta, MBA, M.A. O hospodaření 
společnosti členy dozorčí rady pravidelně informovala ekonomická náměstkyně 
Ing. Jana Javorská. K personálním změnám v dozorčí radě v tomto období 
nedošlo.  
          Dozorčí rada průběžně vykonávala kontrolní činnost hospodaření 
společnosti tak, jak ji ukládají stanovy společnosti a zákon o obchodních 
korporacích. Dozorčí rada prováděla kontrolu hospodaření akciové společnosti 
– kontrolu dílčích účetních uzávěrek a kontrolu roční účetní závěrky za rok 
2020, průběžnou kontrolu plánu a hodnocení jeho plnění, kontrolu stavu 
pohledávek a jejich vymáhání.  
           V období od předchozí valné hromady akcionářů nebyla dozorčí radě 
doručená žádná stížnost anebo podnět k šetření. Dozorčí rada byla 
informována o činnosti představenstva a jeho rozhodnutích prostřednictvím 
předaných zápisů z jednání. Členové dozorčí rady mají možnost se účastnit 
jednání hodnotících komisí zadávacích řízení na služby, dodávky a stavební 
práce. 
 
 Členové dozorčí rady obdrželi k prostudování doklady týkající se 
hospodaření společnosti v roce 2020 a dne 30.dubna 2020 tyto doklady 
projednali za přítomnosti ekonomické náměstkyně Ing. Jany Javorské, která jim 
zodpověděla jejich dotazy.   

 Dozorčí rada přezkoumala na základě článku 25, 3. odstavce stanov 
společnosti dne 30.4.2021 účetní závěrku za rok 2020 včetně jejich příloh, 



návrh na rozdělení zisku a seznámila se s výsledky auditu hospodaření 
společnosti provedeného auditorem Ing. Mikuláčkem.  

Dozorčí rada vzala zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020 na 
vědomí. 

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů společnosti účetní závěrku 
za rok 2020 schválit.  

Dozorčí rada projednala představenstvem společnosti předložený návrh na 
rozdělení zisku za rok 2020 a doporučuje valné hromadě jeho schválení. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

V Břeclavi 

Dne 11.5.2021 

 

                                                                       Ing. Zdeněk Adámek 

                                                                     Předseda dozorčí rady 

 

 

 

 

 


