
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

za účetní období roku 2020 

 

vyhotovena představenstvem společnosti 

 

 

Primoco UAV SE 

(jako osoba ovládaná) 
 

se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín 

IČO: 037 94 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Představenstvo ovládané osoby - společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f,  
PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“), sestavilo za účetní období od 1.1.2020 
do 31.12.2020 (dále jen „Účetní období“) ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)  
a s přihlédnutím k ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
právních předpisů, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva“).  

1 Struktura vztahů mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou 

Osobami přímo ovládajícími Společnost jsou dva akcionáři jednající ve shodě, konkrétně pan 
Ladislav Semetkovský a Ing. Gabriel Fülöpp, jež společně disponují 94,01 % podílem na 
základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti.  

Pan Ladislav Semetkovský je dále jakožto jediný společník ovládající osobou společnosti 
PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, 
IČO: 290 60 231. Společnost PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o. nevykonáván žádnou činnost a 
mezi ní a Společností nebyly v roce 2020 žádné smluvní vztahy. 

Společnost je jediným akcionářem akciové společností Primoco BPLA, založené a existující 
podle právního řádu Ruské federace, zapsané pod základním státním registračním číslem 
(OGRN) 1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, 
prostor VIII, 2. Patro, místnost 1. Společnost je dále jediným společníkem společnosti Primoco 
UAV Defence, s.r.o., se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 081 05 
111. 

Společnost společně s ovládající osobou a jí ovládanými osobami netvoří koncern ve smyslu 
ustanovení § 79 a násl. ZOK. Struktura propojených osob je uvedena v Příloze této Zprávy.  

2 Úloha Společnosti ve struktuře vztahů uvedených výše 

V zájmu nebo na popud ovládajících osob nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou 
nebyla Společností přijata nebo uskutečněna během Účetního období žádná opatření ani jiná 
právní jednání poskytující Společnosti zvláštní výhody či stanovující jí zvláštní povinnosti. 
Společnost v souvislosti s ovládáním nečerpá žádné zvláštní výhody ani jí nevznikají žádné další 
povinnosti vůči ovládající osobě a/nebo osobám ovládanými stejnou ovládající osobou nad 
rámec těch, které jsou sjednány ve smlouvách uvedených v článku 5 této Zprávy.  

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené  
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, předmětem činnosti zapsaným v obchodním 
rejstříku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.  

  



 
 
 
 
3 Způsob a prostředky ovládání 

Ovládající osoby vykonávají ovládání prostřednictvím svých vlastnických práv, která uplatňují 
hlasováním na valné hromadě Společnosti, jakožto akcionáři Společnosti. Mezi způsoby  
a prostředky ovládání Společnosti patří stanovy Společnosti a hlasování na valné hromadě 
Společnosti. Mezi Společností a ovládajícími osobami neexistují žádné zvláštní smlouvy týkající 
se způsobu a prostředků ovládání Společnosti.  

4 Přehled jednání učiněných v Účetním období, resp. jeho části ve smyslu § 82 odst. 2  
písm. d.) ZOK 

Žádné smlouvy splňující podmínku uvedenou v předmětném ustanovení nebyly v rozhodném 
období uzavřeny. 

5 Přehled vzájemných smluv mezi Společností a ovládajícími osobami a osobami ovládanými 
stejnými ovládajícími osobami 

Mezi Společností a ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami 
nejsou uzavřeny žádné smluvní vztahy. 

6 Posouzení toho, zda Společnosti vznikla újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 
ZOK 

 Veškeré smlouvy popsané v článku 5 této Zprávy byly uzavřeny za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. Veškerá poskytnutá a veškerá přijatá plnění na základě těchto smluv byla 
poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto jednání a smluv Společnosti 
nevznikla žádná újma.  

V účetním období nedošlo k žádnému ovlivnění chování Společnosti ze strany vlivné osoby  
či osoby ovládající, které by rozhodujícím a významným způsobem ovlivnilo chování 
Společnosti k její újmě. Společnosti nevznikla žádná újma a není tedy nutné posuzovat 
vyrovnání újmy podle ustanovení § 71 a § 72 ZOK.     

7 Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Společností a ovládajícími osobami  

 Představenstvo Společnosti prohlašuje, že zhodnotilo vztahy mezi Společností a ovládajícími 
osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a na základě tohoto zhodnocení 
prohlašuje, že Společnosti neplynou z těchto vztahů žádné zvláštní výhody nebo nevýhody. 

Dále představenstvo prohlašuje, že vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou nepředstavují pro Společnost žádné riziko, a proto 
představenstvo v této Zprávě o vztazích neuvádí, zda a jakým způsobem byla či bude vyrovnána 
újma dle ustanovení § 71 a § 72 ZOK.  

8 Závěrečné prohlášení představenstva  

 Představenstvo zpracovalo tuto Zprávu o vztazích podle svého nejlepšího vědomí a znalostí 
čerpaných z jemu dostupných informací a dokumentů, které si s vyložením péče řádného 
hospodáře představenstvo pro účely této Zprávy o vztazích zajistilo.   



 
 
 
 
V Praze, dne 26.02.2021 
 
 
_________________________________ 
Ladislav Semetkovský 
člen představenstva společnosti Primoco UAV SE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
Příloha: Struktura vztahů popsaných ve Zprávě zachycená v organizačním diagramu.  
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