
 
 
 

Zpráva dozorčí rady Klínovec a.s. za roky 2020 a 2021 

pro valnou hromadu akcionářů 

 

1) Činnost DR  

Dozorčí rada v letech 2020 a 2021 pracovala ve složení: Jan Novák (předseda), Jan Špilar, Petr 

Popsimov. 

Dozorčí rada se scházela v návaznosti na jednání výkonného výboru majoritního akcionáře TJ Klínovec 

(všichni 3 její členové jsou zároveň členy VV TJ) a 3x se sešla s předsedou představenstva a řešila 

zejména postup v insolvenčním řízení, přípravu projektu rekonstrukce budov v areálu a plnění 

smluvních povinností nájemců (SkiAreál, p. Procházka).  

2) Valné hromady společnosti – kontrola usnesení  

Valná hromada svolaná na 5.12.2020 byla vzhledem k vládním protipandemickým opatřením 

zrušena. Po dohodě s představenstvem nepožadovala DR její opětovné svolání a souhlasila 

s převedením agendy na VH konanou v roce 2021. 

V roce 2019 proběhla řádná VH společnosti na 24. listopadu. Valnou hromadou nebyly 

představenstvu ani dozorčí radě zadány žádné úkoly.  

3) Insolvenční řízení, další soudní spory, pohledávky a rizika 

Návrh na insolvenční řízení byl soudem zamítnut (po 7 letech…), rozhodnutí nabylo právní moci 

9.7.2020. 

Probíhá řešení žalob ze strany společnosti Skipper (p. Vodochodský) a paní Vodochodské. Právní 

zástupce společnosti Mgr. Sazka kauzy řeší.  

Dozorčí rada po konzultacích s Mgr. Sazkou a předsedou představenstva MUDr. Richterem 

konstatuje, že výsledky všech těchto žalob jsou těžko předvídatelné. V žalobách se jedná o částky 

v řádu statisíců korun, případná prohra by tedy nebyla v žádném případě pro a.s. likvidační, ale bylo 

by nutné ji řešit z hlediska rozpočtu a cash-flow. 

4) Kontrola účetnictví  

Předseda DR Jan Novák je ve spojení s účetní kanceláří pana Dvorského a je o stavu účetnictví 

pravidelně informován.  

5) Účetní závěrky 2010 a 2020, hospodářský výsledek  

Dozorčí rada konstatuje, že předložená účetní závěrka a rozvaha za rok 2018 je v pořádku a v souladu 

s platnými předpisy. Účetnictví a evidence daňových dokladů je v pořádku. Výsledek hospodaření 

odpovídá schválenému rozpočtu. 

6) Evidence akcií Klínovec a.s. v listinné podobě  

Dozorčí rada konstatuje, že trvá úkol dohledání informací o úpisu akcií a jejich následných prodejích 

mezi členy, tedy o stávajících držitelích akcií v listinné podobě tak, aby bylo dokončeno jejich 



 
 
 

případné předání. Předseda DR Jan Novák dořeší ve spolupráci s představenstvem do další valné 

hromady společnosti. 

V Chomutově, 18.11.2021 

 

Jan Novák 

Předseda DR 


