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Zpráva dozorčí rady 
 
 
Zpráva dozorčí rady Philip Morris ČR a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období 
kalendářního roku 2021 
 
Dozorčí rada společnosti Philip Morris ČR a.s. („Společnost“) vyvíjela svou činnost v souladu s článkem 
16 stanov Společnosti, jakož i s příslušnými právními předpisy.  
 
V průběhu celého roku 2021 dozorčí rada Společnosti sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní 
činnosti Společnosti a zvláštní pozornost věnovala její finanční situaci. Dozorčí rada Společnosti byla 
během roku plně informována o přijímaných finančních opatřeních a rovněž kontrolovala investiční 
výdaje v souvislosti s rozpočtem a harmonogramem jejich uskutečňování. V rámci své kontrolní činnosti 
dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s výborem pro audit Společnosti, a to ve všech záležitostech 
spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně doporučení ohledně statutárního auditora.  
 
Dozorčí rada Společnosti potvrzuje, že veškeré projekty Společnosti byly plně odůvodněné s ohledem 
na současné a budoucí potřeby Společnosti. Dozorčí rada Společnosti souhlasí s obchodními aktivitami 
Společnosti v roce 2021 a její ekonomické výsledky za uvedený rok považuje za dobré. 
 
Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti nezjistila v podnikatelské činnosti ani ve fungování 
Společnosti žádné nedostatky, dovoluje si tímto odkázat akcionáře na výroční zprávu Společnosti za 
účetní období kalendářního roku 2021, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za účetní období 
kalendářního roku 2021 a zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 
kalendářního roku 2021, s nimiž se plně ztotožňuje. 
 
Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě představenstva Společnosti o vztazích mezi 
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou („Zpráva o vztazích“) za účetní období kalendářního roku 2021 
 
Dozorčí rada Společnosti přezkoumala ve smyslu § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“) Zprávu o vztazích za účetní období 
kalendářního roku 2021, považuje údaje v ní obsažené za správné a nemá k ní výhrad. 
 
Dozorčí rada Společnosti souhlasí se závěrem představenstva Společnosti, že v rozhodném období 
nevznikla Společnosti v důsledku uzavření smluv mezi Společností a ostatními osobami ze skupiny, 
jejíž součástí je i Společnost, jiných jednání či opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob 
uskutečněna Společností, ani plnění či protiplnění ze strany Společnosti, uvedených ve Zprávě o 
vztazích za účetní období kalendářního roku 2021, žádná újma. Vzhledem k těmto skutečnostem nebylo 
nutné posouzení vyrovnání újmy podle ust. § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích. 
 
Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021, řádné 
konsolidované účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva Společnosti 
na schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2021 
a na rozdělení zisku včetně stanovení výše podílu na zisku 
 
Dozorčí radě Společnosti byla představenstvem Společnosti předložena řádná účetní závěrka 
Společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a řádná konsolidovaná účetní závěrka Společnosti 
za účetní období kalendářního roku 2021 („účetní závěrky“) a návrh představenstva Společnosti na 
schválení účetních závěrek a na rozdělení zisku včetně stanovení výše podílu na zisku („návrh 
představenstva“). 
  
Dozorčí rada Společnosti přezkoumala účetní závěrky a došla k závěru, že účetní postupy používané 
Společností jsou správné a účetní záznamy Společnosti jsou vedeny řádně, to vše v souladu 
s příslušnými právními a účetními předpisy a se stanovami Společnosti.  
 
Dozorčí rada Společnosti přezkoumala i návrh představenstva Společnosti, shledala jej v souladu 
s hospodářskou situací Společnosti a plně s ním souhlasí. 
 
S ohledem na výše uvedené dozorčí rada Společnosti doporučuje řádné valné hromadě Společnosti 
účetní závěrky i návrh představenstva Společnosti schválit. 
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V Praze dne 28. března 2022 
 
 
 
 
Stefan Bauer 
předseda dozorčí rady 


