
 
 
 

Primoco UAV SE 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku  
za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Společnost Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 
393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále 
jen „Společnost“) byla založena v roce 2015 a její činnost spočívá ve vývoji, výrobě a prodeji civilních 
bezpilotních letounů Primoco UAV.  

Hospodářské ukazatele a informace o stavu majetku  

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020  
Ztráta za účetní období  9.435.201,68 Kč 
Aktiva celkem  50.509.652,71 Kč 
Základní kapitál  4.344.710,- Kč 
Vlastní kapitál  21.836.645,92 Kč 

 

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 
2020 

(zaokrouhleno) 

Ztráta za účetní období  9.435 tis. Kč 
Aktiva celkem  50.516 tis. Kč 
Vlastní kapitál  21.834 tis. Kč 

 

Hlavní podnikatelské aktivity 
Hlavní činností Společnosti je vývoj a výroba středně velkého, plně autonomního bezpilotního letadla 
(UAV) a poskytování souvisejících leteckých služeb. Konkrétně se jedná o bezpilotní letoun Primoco 
UAV One 150, pozemní řídicí stanice Ground Control Station a příslušenství letounu (například 
kamerový systém EO/IR či radar se syntetickou aperturou (SAR)). 

 

Oblast pracovněprávních vztahů 
K 31.12.2020 měla Společnost 13 zaměstnanců. 

 
Oblast ochrany životního prostředí, výzkumu a vývoje 
Společnost neměla v roce 2020 žádné podstatné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, 
výzkumu a vývoje. 

 
Aplikovaný výzkum a vývoj  
Společnost neměla v roce 2020 žádné aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. 

 
Průmyslové vlastnictví 
K 31.12.2020 nevlastnila Společnost žádné průmyslové právo s výjimkou obrazové ochranné známky 
zapsané u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, číslo přihlášky: 14973713, znění ochranné 
známky: Primoco UAV. 



 
 
 
Za účetní období roku 2020 vykázala Společnost záporný výsledek hospodaření v celkové výši  
po zdanění 9.435.201,68 Kč.  

V průběhu účetního období roku 2020 bylo představenstvo složené z jeho člena, Ladislava 
Semetkovského.  

Společnost v účetním obdobím roku 2020 nenabyla vlastní akcie, zatímní listy ani akcie ovládající 
osoby. Společnosti ani žádné takové akcie či zatímní listy nevlastní. V průběhu účetního období roku 
2020 neměla Společnost uzavřenou ovládací smlouvu. Představenstvo již v souladu s ustanovením  
§ 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zpracovalo zprávu o vztazích mezi ovládajících osobou  
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

Podstatné skutečnosti v období po 31.12.2020. 

V období od 31.12.2020 do okamžiku vypracování této zprávy nedošlo k žádným podstatným 
skutečnostem. 

 

Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 
1.1.2020 do 31.12.2020. 

Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020 ve 
výši 9.435.201,68 Kč následovně – ztráta ve výši 9.435.201,68 Kč bude převedena na účet neuhrazené 
ztráty z minulých let. 

 

V Praze dne 26. února 2021 

 

 

__________________________ 
Ladislav Semetkovský 
člen představenstva společnosti Primoco UAV SE      
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