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Zpráva dozorčí rady FAGRON a.s. za rok 2021 

 
 

Dozorčí rada pracovala v roce 2021 ve tříčlenném složení: 

 

   

Členové: Rafael Padilla Papaceit- člen dozorčí rady od r. 2018 

 Constantijn Roderic van Rietschoten - člen dozorčí rady od r. 2014 
                   Ing. Vít Bělíček – člen dozorčí rady, od r. 2015 

 

                V roce 2021 se uskutečnilo celkem 4 zasedání dozorčí rady. 

 

 Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala hospodářské výsledky společnosti 

za předcházející období a aktuální finanční situaci společnosti. S tím souvisela i kontrola řízení 

skladových zásob a péče o závazky a pohledávky společnosti.  

Dozorčí rada se zabývala průběžnou kontrolou naplňování plánů obchodní činnosti a kontrolou 

celkové řídící činnosti orgánů společnosti.  

 

 Dozorčí rada si na svá jednání zvala především místopředsedu představenstva pro podání 

informací o naplňování záměrů vytyčených pro rok 2021 a vysvětlení některých kroků vedení 

společnosti. Dozorčí rada rovněž projednávala marketingové a investiční záměry společnosti. 

Představenstvo společnosti v průběhu daného období poskytovalo součinnost a včas a řádně 

připravovalo požadované doklady, spolupracovalo při vysvětlování problematiky jednotlivých bodů, 

kterými se dozorčí rada zabývala. 

               
Členové dozorčí rady projednali a přezkoumali zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou na svém zasedání konaném dne 21.11. 2022 a schválili s tím, že k ní nemají žádné výhrady.  

 

  Dozorčí rada rovněž přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31.12.2021, ověřenou 

Ing. Jiřím Škampou, auditorem č. 1450 v Brně dne 16.11.2022  a projednala návrh na rozdělení zisku 

společnosti. Dozorčí rada má za to, že účetní závěrka poctivě a věrně zobrazuje hospodaření 

společnosti za rok 2021. 

 Dále dozorčí rada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti. Zhodnotila 

podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku z r. 2021 s tím, že k podnikatelské činnosti 

společnosti neměla žádné výhrady. 

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě FAGRON a.s. schválit svým rozhodnutím účetní 

závěrku za rok 2021 i návrh na rozdělení zisku za účetní rok 2021 ve výši 12 708 013,99Kč v souladu 

s předloženým návrhem představenstva a pověřuje představenstvo naplněním všech zákonných 

podmínek. 

 

 

V Olomouci dne: 21.11.2022 

 

 

 

 

                                    Ing. Vít Bělíček v. r. 

                                                                           Člen dozorčí rady FAGRON a.s. 

 


