
 

Stanovisko dozorčí rady společnosti Tereos TTD,a.s., k přezkoumání zprávy o 
vztazích mezi propojenými osobami  

 
 

Představenstvu akciové společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého nám. 1, Dobrovice, vznikla 
ve smyslu ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zákonná povinnost ve lhůtě tří měsíců od 
skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích. 
 
Představenstvo Společnosti tuto zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o 
vztazích za účetní období od 1. dubna 2019 do 31. března 20120, která byla schválena 
představenstvem dne 15. května 2020.  
 
Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady Společnosti konané dne 24.června 
2020. Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti tuto zprávu přezkoumala v souladu 
s ustanovením § 83 zákona o obchodních korporacích a čl. 16 stanov Společnosti. 
 
Dozorčí rada zkonstatovala v rámci svého přezkumu, že představenstvo Společnosti splnilo zákonnou 
lhůtu tří (3) měsíců od skončení účetního období pro vypracování této zprávy o vztazích, která je 
nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti. Představenstvo Společnosti předložilo tuto zprávu o 
vztazích k přezkoumání dozorčí radě Společnosti a auditorovi jako součást výroční zprávy, který 
zprávu o vztazích posuzoval jako ostatní skutečnosti.  
    
Při své kontrolní činnosti se dozorčí rada zaměřila na přezkum skutečností ve zprávě o vztazích 
uvedených, a to konkrétně na strukturu vztahů ve skupině, jejíž součástí Společnost je, na úlohu 
Společnosti ve skupině, na způsob a prostředky ovládání. Kontrolovala přehled vzájemných smluv ve 
skupině a jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, dále 
posuzovala újmu a její vyrovnání a hodnotila vztahy a rizika v rámci skupiny.   
 
Dozorčí rada se ztotožnila se závěrem představenstva Společnosti, že na základě smluv uzavřených v 
Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze skupiny, jiných jednání ani opatření, 
která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, 
Společnosti nevznikla žádná újma a že Společnosti z účasti ve skupině vyplývají výhody. Dozorčí rada 
potvrdila též závěr, že ze vztahů v rámci skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika a ke zprávě 
nevznesla žádné výhrady.  
 


