
 
enteria a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02 
firma je zapsána v OR vedeným KS v Hradci Králové oddíl B vložka 2770, IČO : 275 37 790 

 
 

Zpráva dozorčí rady 
společnosti enteria a.s. za hospodářský rok 2019/2020 

 
 
 

Dozorčí rada v hospodářském roce 2019/2020 pracovala ve stálém složení Ing. Luděk Zavrtálek, Ing. 
Ondřej Chládek a společnost Pepahol s.r.o. zastoupená Ing. Ondřejem Joskou. Dozorčí rada se v souladu 
s příslušným ustanovením obchodního zákona a stanovami společnosti zabývala dohledem nad činností 
představenstva a nad podnikatelskou činností společnosti v hospodářském roce 2019/2020. 

 
V této souvislosti dozorčí rada nezjistila žádné významné skutečnosti, o kterých by se domnívala, že je 
nutné o nich informovat akcionáře, neboť tyto informace nejsou obsaženy v závěrce, její příloze, výroční 
zprávě či ve výroku auditora.  

 
Dozorčí rada pokládá činnost představenstva v uplynulém hospodářském roce 2019/2020                          
a podnikatelské aktivity společnosti za přiměřené podmínkám a vnějším okolnostem, a také 
s odpovídající mírou podnikatelských rizik. Rovněž dosažený hospodářský výsledek odpovídá podle 
mínění dozorčí rady podnikatelskému plánu a podmínkám činnosti společnosti v hospodářském roce 
2019/2020.  Své připomínky a návrhy k jednotlivým oblastem činnosti firmy a působení představenstva 
firmy dozorčí rada s představenstvem společnosti průběžně projednala. 

 
Dozorčí rada dále prohlašuje, že neshledala žádné transakce, smluvní vztahy, právní úkony či jiné 
skutečnosti, které by zvýhodňovaly členy představenstva či jiné osoby na úkor společnosti. 

 
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní uzávěrku sestavenou k 31.3.2020, a dále se seznámila se 
Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti enteria a.s. a o stavu jejího majetku za 
hospodářský rok 2019/2020 (výroční zprávou) ze dne 21.8.2020, a s návrhem představenstva na 
rozdělení zisku společnosti. Dále dozorčí rada dále obdržela zprávu nezávislého auditora SYSTEMA AUDIT 
a.s. o ověření účetní závěrky společnosti enteria a.s. k 31.3.2020, se kterou se seznámila a konstatuje, že 
ani tato zpráva nedává podnět k dalším připomínkám.  
 
Na základě všech těchto skutečností dozorčí rada doporučuje akcionářům, aby na valné hromadě 
společnosti enteria a.s. schválili řádnou účetní uzávěrku sestavenou k 31.3.2020. Dozorčí rada 
společnosti nemá námitek proti rozdělení hospodářského výsledku podle návrhu představenstva. 
 
Tato zpráva dozorčí rady odráží stanovisko všech členů dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady neměl 
rozdílný názor ani jiný doplňující návrh. 
 
 
V Pardubicích dne 24.srpna 2020 
 
Dozorčí rada enteria a.s.: 
 
ing. Luděk Zavrtálek          ing. Ondřej Chládek  Pepahol s.r.o. 
Předseda dozorčí rady          Člen dozorčí rady    Člen dozorčí rady  
         zastoupen Ing. Ondřejem Joskou 


