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Úvodní slovo 

 

Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, zákazníci, 

rád bych krátce shrnul naši činnost v roce 2021. Zůstáváme i nadále optimističtí s dobrým 

financováním díky značnému a rostoucímu zájmu o naše produkty a služby. V loňském roce na celém 

světě Covid-19 nadále ovlivňoval malé i velké mezinárodní podniky. Ve společnosti Primoco UAV SE 

jsme i dál tvrdě pracovali na tom, abychom investice a práci z předchozích let proměnili v příjmy, 

nové dodávky bezpilotních letadel. Většina našich stávajících i potenciálních zákazníků se však 

nachází mimo Evropskou unii, což nám v období pandemie ztěžuje osobní setkávání, předvádění 

vynikajících vlastností našich letadel a uzavírání či rozšiřování smluv. Zhoršující se bezpečnostní 

situace ve světě na druhou stranu zvyšuje zájem o naše bezpilotní letadla a jejich schopnosti. 

Budoucnost trhu s bezpilotními letadly, a zejména našeho segmentu středně velkých civilních a 

vojenských letadel pro dvojí použití, je jasná a zlepšuje se. 

Výsledky za rok 2021 nicméně s ohledem na pandemickou situaci zatím nebyly v souladu s našimi 

obchodními plány. Tuto situaci však považujeme za odklad příjmů, nikoli za jejich trvalý výpadek. Na 

konci roku 2021 jsme byli v pokročilé fázi jednání o dodání 72 letadel v hodnotě 86 milionů EUR do 19 

zemí. Kromě toho společnost vede mnoho dalších jednání, jež jsou na začátku obchodního procesu 

trvajícího obvykle dva až tři roky.  

Celkové tržby v roce 2021 dosáhly 17,7 milionu Kč, což představuje meziroční pokles o 32 %. 

Hospodářský výsledek EBITDA činil -27,8 milionu Kč. Společnost dodala v roce 2021 do provozu v 

Iráku 5 nových letadel a uzavřela s tímto klientem novou servisní smlouvu v objemu 2 milionů EUR 

s plněním v letech 2022-2023. K dnešnímu dni jsme vyrobili již 100 bezpilotních letounů Primoco UAV 

One 150. 

Společnost Primoco UAV SE pokračuje ve své činnosti a rozvíjí své schopnosti v oblasti bezpilotních 

letounů bez zahraničního kapitálu, bankovních úvěrů a dotací. V roce 2021 jsme od investorů získali 

nové finanční prostředky ve výši 90,5 milionu Kč prostřednictvím nové emise akcií. Společnost má 

dostatek peněžních prostředků k provozování své činnosti a k dokončení plánovaných transakcí. 

 

 

Ladislav Semetkovský 

generální ředitel 

člen představenstva 

 

 

 



Aktuální informace o společnosti 

V roce 2021 společnost Primoco UAV SE pokračovala ve zdokonalování svého bezpilotního letounu 
One 150 a jeho vojenské verze One 150M. V uplynulém roce otestovala a zavedla řadu inovativních 
technologií. Schopností našeho bezpilotního letounu si všimli přední světoví výrobci technologií a 
proběhla řada praktických testů a ukázek nového vybavení, které demonstrovaly špičkové vlastnosti 
letounu. Vojenským uživatelům Primoco UAV SE nabízí kompletní průzkumný systém nezávislý na 
počasí a podmínkách viditelnosti, který je možné nasadit kdekoli na světě. Pro uživatele v civilním 
letectví znamenají kalibrační testy NAVAID prováděné ve spolupráci s Norwegian Special Mission, že 
lze pro kompletní kalibraci letištních systémů použít bezpilotní letadlo s identickým hardwarem, které 
nahradí let s posádkou, a to s výraznou úsporou nákladů. 

Po dokončení fáze vývoje stroje One 150/150M dosáhla společnost významného pokroku směrem ke 
schválení letounu leteckými úřady EU i NATO. V roce 2020 získala společnost schválení jako vývojová 
a výrobní organizace vojenské letecké techniky podle normy EMAR 21 a stala se jednou z pouhých tří 
evropských společností, které se tímto schválením mohou pochlubit. Nadále pokračuje vojenská 
certifikace letounu podle NATO STANAG 4703. 

Nové senzory 

Společnost Primoco UAV SE v roce 2021 úspěšně otestovala také nové palubní senzorové vybavení. 
Ve spolupráci s lotyšskou společností UAV Factory byla integrována nová optická jednotka EO/MWIR 
Epsilon 180 s denním kanálem 4K, termovizním kanálem Full HD v pásmu MWIR a laserovým 
dálkoměrem. Pokračuje také spolupráce s americkou společností Imsar, která pro bezpilotní letouny 
Primoco UAV dodává své radary se syntetickou aperturou NSP-5 a NSP-7. Díky pokročilé automatizaci 
a softwarovému zpracování obrazu mohou senzory detekovat cíle a body zájmu i v podmínkách 
nulové optické viditelnosti (přes mraky, kouř nebo mlhu). To vše včetně schopnosti detekovat a 
určovat rychlost pohybujících se objektů v režimu pozemních i námořních cílů. V roce 2021 byla 
nabídka volitelných senzorů rozšířena rovněž o automatické optické skenovací systémy PT-8 určené k 
vyhledávání lodí a trosečníků na vodní hladině. Díky těmto vlastnostem je One 150 vysoce autonomní 
platformou schopnou automaticky detekovat objekty zájmu, aniž by je obsluha musela aktivně 
hledat. To snižuje složitost provádění průzkumu a umožňuje operátorovi zaměřit se podrobně na 
zjištěné potenciální cíle namísto neefektivního prohledávání celé oblasti. Pro své klienty Primoco UAV 
dokončilo také řešení a implementaci technologií v oblasti SIGINT (Signals Intelligence). 

Velká nosnost letounu One 150 a jeho schopnost nepřetržitě přenášet velké objemy dat bez 
opakovaného přenosu až do vzdálenosti 200 km umožňují vybavit letoun kombinací senzorů pro 
dosažení maximálně efektivního průzkumu. Pro jednoho ze zahraničních zákazníků nyní připravuje 
společnost ve spolupráci s americkými partnery integraci systémů datových spojů pracujících v 
různých pásmech, které umožní bezpilotním letounům výměnu dat při letu v rámci konceptu sítí 
MANET (Mobile Ad-hoc Networks) vytvářených operativně podle potřeby nezávisle na pozemní 
infrastruktuře. To je další schopnost letounu, kterou lze kombinovat s průzkumnými senzory. 



Bezpečnostní vylepšení 

Vývoj bezpilotních technologií a jejich postupný nástup do oblastí, které byly dříve vyhrazeny pouze 
strojům s posádkou, přirozeně vede k potřebě zajistit bezpečnost provozu těchto strojů. Společnost 
Primoco UAV SE proto výrazně rozšířila svůj soubor bezpečnostních opatření. Především pro lety nad 
obydlenými oblastmi může být letoun vybaven balistickým záchranným padákem od renomované 
české firmy Galaxy GRS. Její záchranné systémy již zachránily desítky pilotů a v případě letounu One 
150 zaručují dopad letadla v případě nouze bez většího poškození konstrukce. Pozemní a letové testy 
vedly k úspěšnému ověření použitelnosti této technologie. Dalším bezpečnostním prvkem je 
vylepšený navigační systém letadla. V současné době létá několik letounů One 150 u zákazníků, kteří 
se nemohou spolehnout na satelitní navigaci GPS/Glonass/Galileo. Společnost je schopna přesto 
zaručit, že letadlo i při výrazném rušení poletí po naplánované trase prakticky za jakýchkoli 
podmínek. Rostoucí flotila One 150 a intenzivní testování také vedou k postupnému zvyšování 
bezpečnosti provozu. Další vylepšení se týkají palubního softwaru a koncepce Detect & Avoid. 
Společnost do něj integruje plnohodnotný odpovídač ADSB-In/Out, a One 150 tak bude prvním 
neamerickým bezpilotním letadlem, které bude nabízet jak tento odpovídač, tak vojenský 
identifikátor IFF až do režimu 5. Oba prvky zajistí snadnou koordinaci pohybu bezpilotních a 
pilotovaných letadel v jednom vzdušném prostoru. 

Primoco UAV One 150/150M je nejpokročilejší evropské bezpilotní letadlo v kategorii do vzletové 
hmotnosti 150 kg. Díky své propracované konstrukci nyní nabízí mnohem sofistikovanější a 
výkonnější senzorové vybavení než nejrozšířenější vojenské bezpilotní letouny, a to při mimořádně 
jednoduché provozní logistice a příznivých pořizovacích i provozních nákladech.  



Popis společnosti Primoco UAV SE 

Rok založení 2015 

Sídlo Výpadová 1563/29, 153 00 Praha 5, Česká republika 

Počet zaměstnanců 32 (interní a externí) 

Auditoři TPA, Česká republika 

Právní forma Evropská společnost 

ID 03794393 

ISIN CZ0005135970 

LEI 315700ZD9L6SRNJ3PL58 

Společnost Primoco UAV SE vyrábí středně velké, plně autonomní bezpilotní letouny (UAV) a 
poskytuje související letecké služby. Má vlastní výzkumný a vývojový tým a vyškolený personál, který 
je schopen vyrobit až 50 strojů ročně. Letadla jsou vyráběna a sestavována z vlastních komponentů – 
motoru, draku a dalších dílů. V roce 2018 společnost provedla primární veřejnou nabídku přibližně 
šesti procent svých akcií na pražské burze. Prostřednictvím úpisu se společnosti podařilo získat 63 
milionů korun, jež využila mimo jiné na akvizici továrního letiště v Písku-Krašovicích. Společnost 
Primoco UAV SE pokračuje ve své činnosti a rozvíjí své schopnosti v oblasti bezpilotních letounů bez 
zahraničního kapitálu, bankovních úvěrů a dotací. Kromě toho společnost získala nové finanční 
prostředky ve výši 90,5 milionu Kč prostřednictvím druhotné emise akcií v roce 2021.  

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a je osvědčenou organizací pro konstrukci a výrobu 
vojenské letecké techniky (DOA/POA). V roce 2019 získala prostřednictvím své dceřiné společnosti 
Primoco UAV Defence, s. r. o., licenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k obchodování s 
vojenským materiálem. V roce 2022 obdržela společnost od Úřadu pro civilní letectví ČR certifikát 
EASA LUC (Light Unmanned Certificate). Společnost nevyrábí ani neprodává bojová bezpilotní letadla 
s municí. Vojenský materiál využívá pouze na úrovni senzorů, speciální elektroniky a software. 



Vybrané ekonomické ukazatele (v tis. CZK) 

31.12.2020 31.12.2021 

Tržby 26 037 17 767 

Náklady -33 021 -45 246

Provozní hospodářský výsledek -6 984 -27 480

EBITDA -4 980 -24 604

Zisk před zdaněním -9 435 -27 954

Zisk po zdanění -9 435 -27 954

31.12.2020 31.12.2021 

Dlouhodobý majetek 30 231 32 378 

Oběžná aktiva 20 222 48 366 

 z toho - zásoby 13 518 19 570 

 z toho - bankovní účty a hotovost 721 28 168 

 z toho - pohledávky 5 983 628 

Aktivní dohady a náklady příštích období 57 3 986 

Aktiva celkem 50 510 84 730 

Vlastní kapitál 21 838 84 409 

Krátkodobé závazky 28 391 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Pasiva celkem 50 510 84 730 

Hlavními trhy, na které Primoco UAV SE obchodně cílí, jsou primárně Střední východ, Afrika, Asie a 

Evropa. Firma nabízí zákazníkům jasně prokazatelné ekonomické benefity při srovnání s použitím 

alternativních řešení (např. vrtulníky). V roce 2021 nedošlo k prodeji, uzavření obchodních smluv na 

nové bezpilotní letouny. Proběhla však dodávka 5 ks letounů do Iráku a uzavření servisní smlouvy 

v hodnotě 2 milionů EUR. Plány společnosti Primoco UAV SE již nezahrnují aktivity v Ruské federaci, 

kde se společnost dosud zaměřovala výhradně na poskytování leteckých prací a služeb DaaS (Drone-

as-a-Service) v civilním sektoru. Vzhledem k současnému negativnímu vývoji politické situace však 

nelze v dohledné době očekávat zlepšení vztahů mezi Evropou a Ruskem. Proto společnost Primoco 

UAV SE ukončila k 31. lednu 2022 svou činnost v Ruské federaci a prodala 100 % akcií své tamní 

dceřiné společnosti AO Primoco BPLA.  



Akcionáři 

Ladislav Semetkovský (59,72% podíl), člen představenstva, generální ředitel a zakladatel 

Narodil se v roce 1977. V roce 1997 založil společnost Media Online, přední internetový portál o 

bydlení a stavebnictví v České republice a na Slovensku. V roce 2007 prodal tuto společnost finské 

firmě SanomaWSOY. Později vydával v Ruské federaci několik médií, zejména portál o cestování 

RussianTraveller. V roce 2014 zahájil vývoj bezpilotního letounu Primoco UAV a řídí společnost. 

Gabriel Fülöpp (27,11% podíl), člen dozorčí rady a zakladatel 

Narodil se v roce 1967. V letech 1991-1995 spoluzakládal reklamní agenturu Ark Communications 

(později Ark Thompson) a společnost BigBoard v České republice, Slovensku, Ukrajině, Bělorusku a 

Ruské federaci. V letech 2006-2012 působil jako generální ředitel ve společnosti BigBoard Russia, 

kterou později odkoupila francouzská firma JCDecaux. V roce 2014 investoval společně s Ladislavem 

Semetkovským do vývoje bezpilotního letounu Primoco UAV. 

Free float (13,12% podíl na trhu PX Start pražské burzy) 

Management 

Ladislav Semetkovský Generální ředitel 

Josef Šťastný Výrobní ředitel 

Radek Suk Šéfpilot a hlavní konstruktér 

Miroslav Mišík Finanční ředitel 

Vladan Ševčík Ředitel kvality 

Jakub Fojtík Obchodní ředitel 

Dozorčí rada 

Gabriel Fülöpp 

Primoco UAV One 150/M 

V roce 2020 byl dokončen vývoj sériové podoby letounu Primoco UAV One 150. Došlo u něj 

k několika změnám, včetně instalace nového typu podvozku schopného lépe zvládat provoz z méně 

kvalitních drah, přepracování elektroinstalace pro snížení údržbových nároků a zvýšení bezpečnosti, 

úpravy softwarového vybavení letounu, ale hlavně k integraci nových špičkových senzorů. Bezpilotní 

letoun Primoco UAV One 150 ve vojenské verzi M dnes nabízí mimořádné detekční schopnosti, 

přičemž celý letoun je plně vyvíjen a vyráběn v České republice, vyjma pouhých třech komponentů 

(Španělsko a Norsko).  

Letoun Primoco UAV One 150 je hornoplošníkem s rozpětím téměř 5 metrů a maximální vzletovou 

hmotností 150 kg. Zvolené hmotnostní omezení bylo vybráno s ohledem na požadavek kategorizovat 

letoun ve vojenském provozu podléhajícímu normě NATO STANAG 4703 a v civilním prostředí jako 

představitele specifické kategorie (EASA). V praxi tento požadavek zabezpečuje vysokou míru 

adaptability pro individuální podmínky každého zákazníka a jeho letecké autority s možností změn. 



Letoun nabízí nosnost užitečného zatížení až 30 kg, přičemž shodné hodnoty na trhu dosahují obvykle 

mnohem těžší stroje.  

Letoun je vybaven vysoce pokročilým autopilotem, který zabezpečuje precizní řízení letounu ve dne, 

v noci i ve ztížených povětrnostních podmínkách. Díky autopilotu a integrovanému radiovýškoměru 

stroj nabízí plně automatický vzlet i přistání. Navigační systém je z hlediska bezpečnosti 

naddimenzovaný a kromě primární GPS/Glonass/Galileo navigace je vybaven i inerciálním navigačním 

systémem pro pokračování v letu po selhání primární navigace nebo v prostředí zarušení. Datalink 

pro přenos signálu mezi letounem a pozemní řídicí stanicí zabezpečuje přenos řídicí telemetrie na 

vzdálenost až 200 km a zabezpečuje i online přenos dat z nesených senzorů. Užitečné zatížení lze do 

letounu instalovat v několika pozicích, jako je například stanoviště v přídi, ve střední části trupu či po 

stranách. Letoun nabízí nejen vysokou nosnost speciálních senzorů, ale i velkou míru variability a 

velmi objemný zástavbový prostor, což umožňuje nést i senzory obvykle používané na pilotovaných 

prostředcích či mnohem větších UAV. Vytrvalost letounu je 15 hodin při cestovní rychlosti 120 km/h. 

Primoco Engine 340 

Společnost Primoco UAV vyvinula vlastní spalovací motor Primoco Engine 340. Jedná se o vzduchem 

chlazený čtyřválec, čtyřtakt, o objemu 340 ccm, výkonu 25 HP a celkové hmotnosti 25 kg, včetně 

elektrického startéru a 24V/1000W generátoru. Motory jsou určené pro bezpilotní letoun Primoco 

UAV model One 150 a jsou zároveň připravené pro prodej a zástavbu do jiných letounů. 



Trh a konkurence 

Trh s bezpilotními prostředky, ačkoliv je součástí leteckého průmyslu, je strukturován zcela odlišně od 

pilotovaných letounů. Dostupné bezpilotní prostředky se dělí dle vojenské terminologie s ohledem na 

převážně vojenské použití na: 

a) Hobby drony – drony určené k rekreačnímu použití s doletem do 25 km spadající pod kategorii 

Open dle předpisů EASA a nesplňující požadavky standardů STANAG 4702/4703 či 

ekvivalentních. Těchto prostředků je nejvíce a jejich cena je ve srovnání s ostatními UAV 

nejnižší. Konkurence v tomto segmentu UAV je největší ze všech kategorií zejména z důvodu 

dostupnosti mnoha typů a jejich širokému rozšíření. Počet výrobců v této kategorii je 1 000+ 

celosvětově. 

 

b) Taktické drony – drony určené k plnění úkolů na vzdálenost nad 25 km s vytrvalostí v řádu 

hodin, které spadají pod kategorii Specific/Certified dle předpisů EASA, a splňující požadavky 

standardů STANAG 4702/4703 či ekvivalentních. Do této kategorie spadá i letoun Primoco UAV 

One 150. Na trhu působí devět výrobců letounů (Boeing Insitu a AeroVironment z USA, 

Aeronautics, Elbit a IAI z Izraele, Tekever z Portugalska, CAIC z Číny, Qods z Íránu, Primoco z ČR) 

s pevným křídlem a dva výrobci vrtulníků (Schiebel a UMS Skeldar). Do porovnání byly vzaty 

pouze společnosti, které prokazatelně dosáhly na export svého prostředku, neboť na trhu 

působí i množství společností, které nedokázaly či nedokážou překročit vývojové stadium či 

získat letová oprávnění dle nové generace předpisů.  

 

c) Strategické drony – drony určené výlučně k plnění vojenských úkolů dalekého dosahu 

s vytrvalostí v řádu desítek hodin, necertifikovatelné dle civilních předpisů a spadající pod 

požadavky standardu STANAG 4671. Tato skupina se dělí na drony vyvíjené od počátku jako 

bezpilotní systém a drony vzniklé úpravou pilotovaného letounu (např. Diamond DA-42). Na 

trhu působí devět výrobců letecké techniky této kategorie (Aeronautics, Elbit a IAI z Izraele, 

CAIG z Číny, Leonardo z Itálie, Northrop Grumman z USA, Kronštadt z Ruska, TAI z Turecka a 

HESA z Íránu).  

 

d) Bojové drony – drony určené výlučně k plnění vojenských úkolů dalekého dosahu s vytrvalostí 

v řádu desítek hodin, vybavené bojovým systémem, necertifikovatelné dle civilních předpisů a 

spadající pod požadavky standardu STANAG 4671. Na trhu působí devět výrobců této kategorie 

dronů (Bayraktar a TAI z Turecka, CAIG, CASC a Hongdu z Číny, General Atomics a Northrop 

Grumman z USA, Kronštadt z Ruska, Qods z Íránu).  

Celkový trh s bezpilotními vojenskými letouny dosahoval v roce 2020 hodnoty 11,51 miliardy EUR a 

odhad pro rok 2021 činil 14,61 miliardy EUR. Výhledy do roku 2025 uvádějí očekávaný meziroční růst 

více než 20 % na úroveň až 30 miliard EUR v roce 2026. Dominantním trhem jsou Spojené státy, kde se 

zrealizuje většina hodnoty celosvětového obchodu (8,9 miliardy EUR v roce 2020). Shodně jsou USA 

předním trhem pro strategické drony, kde tvoří přes 70 % tržeb. 

Produkce z USA – typy Boeing Insitu ScanEagle a RQ-21 Blackjack a dále nový model AeroVironment T-

20 – tyto prvky jsou z převážné většiny prodávány ve formátu vláda-vláda a jsou vedeny na patřičných 

seznamech. Letouny z produkce firmy Boeing Insitu využívají ke vzletu katapult. S ohledem na 

dominantní užití u ozbrojených a bezpečnostních složek v USA tyto prostředky nesplňují požadavky 

norem STANAG 4703 (jsou schvalovány na úrovni leteckých autorit jednotlivých bezpečnostních složek) 

či EASA (podléhají pravidlům úřadu FAA, která nejsou kompatibilní s evropskými předpisy).  



Produkce z Izraele – typy Elbit Systems Hermes 90, Aeronautics Aerostar a Orbiter 4 a IAI Malat Searcher 

Mk. III. Tyto prostředky využívají různý systém startu/přistávání (katapult i kolový podvozek). S ohledem 

na vznik v zemi mimo NATO či EU tyto prostředky nesplňují požadavky norem STANAG 4703 (jsou 

schvalovány na úrovni leteckých autorit jednotlivých bezpečnostních složek) či EASA (dominantní 

vojenské využití).   

Produkce z Evropy – typy Tekever AR5, UAV Factory Penguin C a Primoco UAV One 150. První 

prostředek využívá přistání na podvozku, druhý katapult. Ani jeden z nich není schválen dle standardů 

NATO STANAG 4703 a nejsou informace o jejich souladu s pravidly EASA, ačkoliv lze očekávat existenci 

plánu na jejich uznání. Český letoun Primoco UAV One 150 je v procesu certifikace STANAG 4703 a 

v souladu s pravidly EASA. Společnost Primoco UAV SE v roce 2022 získala certifikaci EASA LUC (Light 

Unmanned Certificate). 

Produkce z Íránu a Číny – typy Qods Mohajer-2 a CAIC CH-92. Tyto prostředky jsou zacílené na rozvojové 

či licenčně nedostupné země. První využívá ke vzletu katapult, druhý kolový podvozek. S ohledem na 

vznik v zemi bez jakékoliv šance na spolupráci s NATO či EU tyto prostředky nesplňují požadavky norem 

STANAG 4703 či EASA. 

 

Významné události roku 2021 ve společnosti Primoco UAV SE 

• Únor 2021: Uzavření dohody PRIMOCO UAV SE a společnosti BEML o spolupráci pro bezpilotní 

technologie v Indii 

Přední technologická indická společnost BEML a společnost Primoco UAV SE se dohodly na 

spolupráci v oblasti bezpilotních vzdušných technologií. Obě společnosti podepsaly 

memorandum o porozumění během výstavy Aero India 2021 a dohodly se na spolupráci s cílem 

vytvořit středisko excelence pro bezpilotní technologie v regionu, kde BEML působí.  

• Březen 2021: Zahájení testů kalibračního systému NAVAID pro bezpilotní letadla ve spolupráci 

se společností Norwegian Special Mission 

Primoco UAV SE a Norwegian Special Mission (NSM), poskytovatel letištních kalibračních 

řešení, představily zcela nový a vysoce inovativní kalibrační systém NAVAID určený pro 

bezpilotní letadla Primoco UAV One 150 s využitím technologie UNIFIS 1000 společnosti NSM. 

Předběžná analýza ukázala, že systém je vhodný pro kontrolu, kalibraci a vyhodnocení 

nejrůznějších letištních navigačních zařízení, jako jsou ILS/VOR/DME/TACAN/COM, a také 

vizuálních systémů, jako je PAPI/VASI.  

Březen 2021: Vstup na trhy zemí Perského zálivu – podpis smlouvy o zastoupení v regionu se 

společností Middle East Systems & Technology 

Primoco UAV SE uzavřela dohodu se saúdskoarabskou společností Middle East Systems & 

Technology (MEST) o zastoupení v regionu a o vybudování společného podniku. Jeho 

prostřednictvím chce společnost nejen dodávat svoje bezpilotní letouny klientům na Blízkém 

východě, ale v Saúdské Arábii vybuduje také servisní a tréninkové centrum. 

• Květen 2021: Sekundární veřejná nabídka akcií v programu START pražské burzy 

Společnost získala v úpisu akcií od více než 300 investorů na svůj další rozvoj přes 90,5 milionu 

korun. 

  



• Červen 2021: Úspěšný test balistického záchranného systému 

Společnost otestovala balistický záchranný systém určený pro kritické fáze letu s cílem ochránit 

užitné zatížení letounu.  

• Září 2021: Úspěšný test bezpilotního letounu PRIMOCO UAV One 150 pro potřeby Armády ČR 

Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá proběhlo testování bezpilotního letounu Primoco 

UAV One 150 ve prospěch Armády ČR zaměřené na ověření komunikačních systémů pro 

podporu spojení na bojišti a optických průzkumných senzorů. Letoun byl provozován pod 

civilním oprávněním společnosti, avšak byl vybaven vojenskými komunikačními systémy a 

elektrooptickou průzkumnou hlavicí dle výběru Armády ČR. 

• Říjen 2021: Zálet prvního českého vojenského bezpilotního letounu PRIMOCO UAV One 150M 

Na továrním letišti společnosti Primoco UAV SE v Písku-Krašovicích došlo k úspěšnému záletu 

bezpilotního letounu Primoco UAV One 150M zapsaného pod značkou 0498 do českého 

vojenského leteckého rejstříku. Zálet předznamenal zahájení letových zkoušek dle standardu 

NATO STANAG 4703.   

• Říjen 2021: Úspěšný test řízení více letounů z jedné řídicí stanice 

Společnost Primoco UAV SE na továrním letišti v Písku-Krašovicích provedla úspěšné letové 

zkoušky současného řízení více bezpilotních letounů z jedné řídicí stanice.  

• Listopad 2021: Uzavření dohody se švýcarsko-švédskou společností UMS Skeldar s cílem 

poskytnout zákazníkům maximální možnosti systémů RPAS 
 

Primoco UAV SE a švýcarsko-švédská společnost UMS Skeldar se v rámci dohody o spolupráci 

rozhodly, že vybraným zákazníkům budou poskytovat kombinaci bezpilotních letounů Primoco 

UAV One 150 s pevným křídlem a letounů UMS Skeldar V-150 s rotačním křídlem. 

 

Obchodní záměr pro rok 2022  

Česká společnost Primoco UAV SE bude čelit výzvám roku 2022 s vědomím, že má zajištěné dobré 

financování a disponuje vynikajícím produktem s neustálými inovacemi, které nejsou řízeny sny, ale 

konkrétními požadavky zákazníků, jež se promítnou do budoucích zakázek. 

Primoco UAV SE bude v roce 2022 realizovat tržby z prodeje bezpilotních letadel Primoco UAV One 

150/150M, prodeje náhradních dílů současným klientům, školení pilotů a prodeje senzorů. Plán 

prodejů na rok 2022 je 40 bezpilotních letounů a tržbách 500 milionů korun. 

Kromě plnění obchodních a výrobních cílů a poskytování lepších služeb zákazníkům bude Primoco UAV 

SE pokračovat v přípravách výstavby nového výrobního závodu v areálu vlastního továrního letiště v 

Písku-Krašovicích. 

Jedním z hlavních cílů pro rok 2022 je také dokončení vojenské certifikace Primoco UAV One 150M 

podle normy NATO STANAG 4703. Primoco UAV je první společností svého druhu v Evropě, která 

certifikuje letadlo podle normy STANAG 4703 úplnou certifikací, nikoli uznáním předchozích národních 

schválení. 

Vedle toho může Primoco UAV od roku 2022 provádět letové činnosti s interním schválením provozu 

na úrovni společnosti. To je možné díky certifikaci EASA LUC (Light Unmanned Certificate), kterou 



společnost získala od Úřadu pro civilní letectví ČR pro letoun Primoco UAV One 150 v kategorii 

„Specific“ dne 11. února 2022. Jde o celosvětově první případ, kdy byl certifikát LUC vydán pro evropské 

letadlo s pevnými křídly. Celkově se jedná o pátý certifikát v Evropě, přičemž předchozí se týkaly strojů 

s rotujícím nosičem. Certifikát EASA LUC je nejvyšší kvalifikací, kterou lze podle současných evropských 

předpisů získat.  

Plány společnosti Primoco UAV SE na rok 2022 již nezahrnují aktivity v Ruské federaci, kde se 

společnost dosud zaměřovala výhradně na poskytování leteckých prací a služeb DaaS (Drone-as-a-

Service) v civilním sektoru. Jen v roce 2022 přišla společnost AO Primoco BPLA o zakázky v hodnotě 1 

miliardy rublů (12 milionů eur). Vzhledem k současnému vývoji však nelze v dohledné době očekávat 

zlepšení vztahů mezi Evropou a Ruskem, a proto Primoco UAV SE ukončila k 31. lednu 2022 svou 

činnost v Ruské federaci a prodala 100 % akcií své dceřiné společnosti AO Primoco BPLA.  

 

Údaje o obchodování na trhu START pražské burzy 

Společnost Primoco UAV SE, s jejímiž akciemi se na trhu START pražské burzy obchoduje od 27. 

listopadu 2018, v roce 2021 úspěšně dokončila úpis nových akcií. Takzvaný Secondary Public Offering 

se uskutečnil ve dvou kolech. První kolo úpisu proběhlo mezi 19. dubnem a 2. květnem 2021 a bylo 

určeno pouze stávajícím akcionářům. Ti upsali 208 300 kusů akcií při ceně 240 Kč. Ve druhém kole od 

3. do 17. května 2021 se úpisu mohli zúčastnit všichni investoři. Cenové rozpětí bylo stanoveno na 260-

360 Kč za akcii a velikost objednávky (lot) na 100 kusů. Investoři nakonec v tomto kole upsali dalších 

155 900 kusů akcií při ceně 260 Kč za akcii. Společnost tak celkem v úpisu získala od investorů na svůj 

další rozvoj více než 90,5 milionu korun. 

Cena akcií společnosti Primoco UAV SE na trhu START pražské burzy vzrostla v roce 2021 o 12,5 % z 240 

na 270 korun za kus.  

 

Objem obchodování s akciemi Primoco UAV SE přesáhl v roce 2021 na pražské burze 13 milionů korun, 

a meziročně se tak zvýšil na téměř desetinásobek. K nárůstu přispělo kromě zvýšení podílu volně 

obchodovaných akcií na kapitálu společnosti (z 6 na 13 % díky novému úpisu akcií) také snížení 

minimálního obchodovaného množství (lotu) akcií. Původně byl jeden lot tvořen 500 kusy akcií, od 1. 

března 2021 se skládá již jen ze 100 kusů. Akcie společnosti jsou tak nyní dostupnější i pro drobné 

investory.  

 



Finanční část – účetní závěrka 
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UCETNI ZAVERKA 

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 

Primoco UAV SE 

Datum sestavení: 16.3.2022 

Ladislav Semetkovsk 



Primoco UAV SE R O Z V A H A
IČ: 03794393

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

97 863 -13 133 84 730 50 510

B. 42 937 -10 559 32 378 30 231

I. 5 060 -2 983 2 077 1 334

1 1 536 -1 494 42 298

2 2 378 -1 489 889 1 036

1 752 -566 186 202

2 1 626 -923 703 834

5 1 146 0 1 146 0

2 1 146 1 146 0

II. 37 877 -7 576 30 301 28 897

1 27 374 -839 26 535 25 969

1 16 852 16 852 16 522

2 10 522 -839 9 683 9 447

2 10 503 -6 737 3 766 2 928

C. 54 917 -2 574 52 343 20 222

I. 19 570 0 19 570 13 518

1 5 348 5 348 1 123

2 11 826 11 826 8 367

3 2 396 0 2 396 4 028

1 2 057 2 057 4 028

2 339 339 0

II. 7 179 -2 574 4 605 5 983

1 124 0 124 123

5 124 0 124 123

2 124 124 123

2 7 055 -2 574 4 481 5 860

1 4 4 4 318

2 2 574 -2 574 0 898

4 4 477 0 4 477 644

3 289 289 432

4 180 180 180

5 3 977 3 977 0

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

k 31.12.2021

v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory

Výrobky

Zboží

Pohledávky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Pohledávky - ostatní

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní



Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto
Řádek

Běžné období

6 31 31 32

IV. 28 168 0 28 168 721

2 28 168 28 168 721

D. 9 0 9 57

1 9 9 57

Peněžní prostředky 

Jiné pohledávky

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období



84 730 50 510

 A. 84 409 21 837

I. 4 709 4 345

1 4 709 4 345

II. 158 878 68 566

1 159 269 69 107

2 -391 -541

2 -391 -541

IV. -51 224 -41 639

1 -51 224 -41 639

V. -27 954 -9 435

321 28 673

 B. 82 97

4 82 97

C. 239 28 576

II. 239 28 576

4 0 1

7 0 28 391

8 239 184

6 239 184

Minulé období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - podstatný vliv

Běžné období

Krátkodobé závazky

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Cizí zdrojeB. + C.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Řádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Závazky

Ostatní rezervy

Rezervy

Závazky - ostatní

Dohadné účty pasivní



IČ: 03794393 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

13 252 22 808

12 3 225

31 210 20 294

1 0 2 641

2 14 495 9 245

3 16 715 8 408

-1 489 -697

0 -47

9 857 8 940

1 7 547 7 005

2 2 310 1 935

1 2 274 1 906

2 36 29

4 368 3 774

1 2 692 2 877

1 2 692 2 877

3 1 676 897

4 502 4

1 521 0

3 3 981 4

1 300 757

1 69 0

2 398 0

3 305 405

4 -15 56

5 543 296

-27 480 -6 984

659 1 578

2 659 1 578

757 250

572 1 123

Osobní náklady

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní výnosy

C. Aktivace (-)

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

V Ý K A Z   Z I S K U 
A  Z T R Á T Y

Primoco UAV SE

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Mzdové náklady

Služby

Výkonová spotřeba

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Jiné provozní náklady

Nákladové úroky a podobné náklady

A.

II.

*

F.

D.

Minulé obdobíŘádek Běžné období

I.

III.

E.

B.

Ostatní finanční náklady

Ostatní finanční výnosy

K.

VII.

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady



Minulé obdobíŘádek Běžné období

-474 -2 451

-27 954 -9 435

-27 954 -9 435

18 523 26 287

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

*

* *

**

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)



Běžné období Minulé období

P. 721 2 366 

Z. -27 954 -9 435

A.1. 4 648 5 409 

A.1.1. 2 692 2 877 

A.1.2. 1 662 954 

A.1.2.1. 1 677 897 

A.1.2.2. -15 57 

A.1.3. -452 0 

A.1.5. 659 1 578 

A.1.5.1. 659 1 578 

A.1.6. 87 0 

A.* -23 306 -4 026

A.2. -32 635 2 628 

A.2.1. -338 -3 830

A.2.2. -26 245 6 250 

A.2.3. -6 052 208 

A.** -55 941 -1 398

A.3. -2 751 0 

A.*** -58 692 -1 398

B.1. -4 908 -247

B.2. 521 0 

B.*** -4 387 -247

C.2. 90 526 0 

C.2.1. 90 526 0 

C.*** 90 526 0 

F. 27 447 -1 645

D. 0 0 

R. 28 168 721 

P Ř E H L E D
O   P E N Ě Ž N Í C H   T O C Í C H

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
v celých tisících CZK

Řádek

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k 
nabytému majetku a goodwillu (+)

Změna stavu opravných položek a rezerv

Změna stavu opravných položek

Změna stavu rezerv

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované 
výnosové úroky (-)

Vyúčtované nákladové úroky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 
pasivních

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze 
zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Primoco UAV SE

IČ: 03794393
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Rozdíl D=P+F-R

Změna stavu zásob (+/-)



Základní kapitál a 
vlastní akcie

Ážio
Fondy z přeměn, 

přecenění a 
přepočtů

Ostatní kapitálové 
fondy

Rezervní fond
Ostatní fondy ze 

zisku

Nerozdělené 
výsledky 

hospodaření
Celkem

Stav k 31.12.2019 4 345 69 107 -496 0 0 0 -41 639 31 317

Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 -9 435 -9 435

Výsledek hospodaření za běžné období -9 435 -9 435

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 -45 0 0 0 0 -45

Přecenění cenných papírů a účastí -45 -45

Stav k 31.12.2020 4 345 69 107 -541 0 0 0 -51 074 21 837

Transakce s vlastníky celkem 364 90 162 0 0 0 0 -27 954 62 572

Změna základního kapitálu 364 364

Změna vlastních akcií 90 162 90 162

Výsledek hospodaření za běžné období -27 954 -27 954

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 150 0 0 0 -150 0

Přecenění cenných papírů a účastí 150 -150 0

Stav k 31.12.2021 4 709 159 269 -391 0 0 0 -79 178 84 409

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f
IČ: 03794393

P Ř E H L E D   O   Z M Ě N Á C H
V L A S T N Í H O   K A P I T Á L U

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
v celých tisících CZK

Primoco UAV SE



za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

P Ř Í L O H A   
V   Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R C E

Primoco UAV SE



1

Firma:

IČ:

Založení / Vznik:

Sídlo:

Právní forma:

Spisová značka:

Účetní období:

Předmět podnikání:

1.1

Běžné období Minulé období

59,7 64,9

27,1 29,3

1.2

Od (datum) Do (datum)

01.01.2021 31.12.2021

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 08.12.2021

1.4

Funkce

Jméno

Transakce se spřízněnými osobami

Transakce se spřízněnými osobami probíhají na bázi tržních cen.

Oddíl H, vložka 1546 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Statutární orgány v průběhu účetního období

evropská společnost

Ladislav Semetkovský

Gabriel Fülöpp

Primoco UAV SE

03794393

Zakladatelská listina byla podepsána dne 28.1.2015, zápis do obchodního rejstříku 
proběhl dne 12.2.2015.

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis účetní jednotky

Josef Rada

Podíl v %

Jméno / Firma

Ladislav Semetkovský

Jméno

Dozorčí orgány v průběhu účetního období

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky

Gabriel Fülöpp

Funkce

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a 
konstrukční změny bezpilotních letadel

člen představenstva

Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

2

2.1

2.1.1

Vykázán v 
rozvaze

Vykázán 
v nákladech 

běžného 
období*)

Technické 
zhodnocení

Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. Kč > 1 tis. Kč > 60 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek > 40 tis. Kč > 1 tis. Kč > 40 tis. Kč

Budovy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Dopravní prostředky

Ostatní ocenitelná práva

Testovací letadla

Negativní formy

Ostatní hmotný majetek

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu
odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:

6

5

3

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou v tabulce výše zvyšuje
pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

lineární

20 - 30

Počet let / %

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:

lineární

- nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky vyjadřující ztrátu
ze snížení hodnoty.

6

lineární

lineární

3

lineární

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden
rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva
vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li
nižší.

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními předpisy, tedy se
zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro
podnikatele (sada 001 – 023).

*) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci.

Přehled významných účetních pravidel a postupů

Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce:

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

- dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceněn hodnotou zahrnující přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně
související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud
vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

 3 - 5

lineární

Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy a náklady jako kladné hodnoty.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou
majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

5lineární

lineární

Účetní metody a obecné účetní zásady

Metoda odpisování 
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6 Úvěry

V případě postupného splácení úvěru je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok.

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je v rozvaze odděleně
vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok.

Závazky

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. 

V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad
jeden rok.

- majetkové účasti

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména

Dlouhodobý finanční majetek

K cenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, jsou na základě individuálního posouzení tvořeny opravné
položky. Konkrétní způsob tvorby opravných položek k jednotlivým majetkům je uveden u přehledu změn dlouhodobého
finančního majetku.

- majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem oceněny
metodou ekvivalence – paritou na vlastním kapitálu dceřiné společnosti

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy jako
podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do
splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady – zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize a skonto. Z vnitropodnikových služeb
souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní
náklady na zpracování materiálu. 

Pohledávky jsou oceňovány

- při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným
částkám

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě jejich individuálního posouzení.

Pohledávky

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy reálná hodnota zásob je nižší než jejich využitelná, resp. prodejní
hodnota. Pro určení těchto zásob se vychází z analýzy jejich stáří, využitelnosti, resp. předpokládané prodejní ceny. 

Zásoby

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a majetkové
účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

K datu účetní závěrky jsou:
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.2

Položka rozvahy
Stav k 

31.12.2021
Stav k 

31.12.2020

28 168 721

28 168 721

Výnosy

Daně

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty
majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti
stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty
odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Účty v bankách

Přehled o peněžních tocích byl sestaven kombinací nepřímé (provozní část) a přímé (investiční a finanční část) metody. Peněžní
ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: 

Použití odhadů

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá
částka nebo datum, v němž budou plněny.

Rezervy

Splatná daň

Daňový závazek a daňový náklad vychází z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu
sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně
orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného
stanoviska finančního úřadu.

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní banky ke dni
uskutečnění účetního případu.

Výdaje na výzkum a vývoj

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Odložená daň

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není
pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část
uplatnit.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou
případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby
poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Přehled o peněžních tocích

Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.

K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky k datu, ke kterému
je účetní závěrka sestavena.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztrát s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do
vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

3

4

5

V druhé polovině února 2022 začalo Rusko válku proti Ukrajině. Tato skutečnost měla za následek přerušení dodavatelských
řetězců a významný nárůst cen surovin. Došlo ke zmrazení obchodní spolupráce s Ruskem a zavedení sankcí ze strany
západních států.
Řada odvětví bude zasažena následky války a v současné době není zřejmé, jak dlouho bude válka trvat. Z tohoto důvodu nelze
v současné době plně posoudit důsledky ruské agrese na Ukrajině na situaci společnosti a její finanční pozici. Na základě
budoucího vývoje může mít situace negativní dopady i na naši společnost. 
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady války na Ukrajině na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Ostatní skutečnosti

Z důvodu zajištění finanční stability společnosti většinoví vlastníci deklarují závazek formou patronátního prohlášení vůči
společnosti PRIMOCO UAV SE a to zvýšením vlastního kapitálu nebo poskytnutím finančních prostředků, aby společnost mohla
plnit všechny své platné závazky v souladu s právními předpisy. Toto patronátní prohlášení je vydáno na dobu 14 měsíců.

V následné období došlo k prodeji 100% podílu v dceřinné společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci.

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s bojem
proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad
i na budoucí ekonomickou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné době nelze
odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný
vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za předpokladu,
že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke
kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní
jednotku

Dopad pandemie COVID-19 na ekonomickou situaci
společnosti
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

B.

B.I

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

42 298

186 202

703 834

1 146 0

2 077 1 334

B.II

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

16 852 16 522

9 683 9 447

3 766 2 928

30 301 28 897

B.III.

1. - 5.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

0 0

0 0

C.

C.I.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

5 348 1 123

11 826 8 367

2 057 4 028

339 0

19 570 13 518

Oběžná aktiva

Zásoby

Položka rozvahy

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

Software

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky vývoje

Celkem

Dlouhodobý finanční majetek

Položka rozvahy

Účasti ve společnostech

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Stálá aktiva

Celkem

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

Výrobky

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Položka rozvahy

Podíly jsou drženy ve dvou dceřiných a to ve společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci a společnosti PRIMOCO UAV
Defence, s.r.o. Podíly jsou přeceněny metodou ekvivalence. Vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu obou společností je
hodnota podílu oceněna na nulovou hodnotu.

Dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

Zboží

Celkem
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

C.II.

C.II.1.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

124 123

124 123

*

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

124 123

124 123

C.II.2.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

4 4 318

0 898

4 477 644

4 481 5 860

*

Částka
(CZK)

1 795

2 574

-2 574

2 574

-2 574

0

*

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

289 432

180 180

3 977 0

31 32

4 477 644

Jedná se o půjčku dceřiné společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci. Společnost byla založena v roce 2017. K 31.12.2021
vykazuje společnost záporný vlastní kapitál. Z důvodu určité nejistoty navrácení prostředků se vedení společnosti rozhodlo na
základě zásady opatrnosti vytvořit 100% opravnou položku k půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Krátkodobá část celkem

Krátkodobé pohledávky - ostatní

Dohadné účty aktivní

Dlužník
Měna, splatnost

Dohadné účty aktivní jsou tvořeny odhadem plnění od pojišťovny v rámci pojistné události běžného období.

Celkem

Opravná položka

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Položka rozvahy

Stát - daňové pohledávky

Jiné pohledávky

Celkem

Přehled krátkodobých zápůjček

AO Primoco BPLA

měna: RUB, splatnost: 2021-2022, bezúročná Konečný stav

Pohledávky - ostatní

Celkem

Krátkodobé pohledávky

Pohyb

Dlouhodobé pohledávky

Opravná položka

Pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Položka rozvahy

Celkem

Pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Počáteční stav

Celkem brutto
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

C.IV.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

28 168 721

28 168 721

D.

D.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

9 57

9 57

Časové rozlišení aktiv

Položka rozvahy

Celkem

Peněžní prostředky 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Peněžní prostředky na účtech

Položka rozvahy

Náklady příštích období

Celkem
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

A.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

4 709 4 345

159 269 69 107

-391 -541

-51 224 -41 639

-27 954 -9 435

84 409 21 837

A.I.

Druh akcií Počet
Nominální 
hodnota

Celkem Nesplaceno
Datum 

splatnosti

Na jméno v zaknihované podobě 4 708 910 0 4 709 - -

Celkem 4 708 910 0 4 709 0 -

*

*

Běžné období Minulé období

-391 -541

-391 -541

*

B./C.

B.

*

Zůstatek

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Ostatní rezervy

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Stav k 31.12.2021

97

Pohyby ve vlastním kapitálu

Celkem

Rozdělení hospodářského výsledku

Cizí zdroje

82

Přecenění podílu dceřiné společnosti

Základní kapitál

Vlastní kapitál

Ážio

Položka rozvahy

Celkem

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

K datu sestavení této závěrky nebylo rozhodnuto o návrhu vypořádání hospodářského výsledku.

Oceňovací rozdíly plynou z přecenění podílů v dceřiných společnosti, a to metodou ekvivalence.

Položka rozvahy

Stav k 31.12.2020

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Pasiva

Rezervy

Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

Základní kapitál
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

C.

C.II.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

0 1

0 28 391

239 184

239 28 576

*

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

239 184

239 184

E.

Položka rozvahy

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky - ostatní

Krátkodobé zápůjčky za osobami s podstatným vlivem byly v aktuálním období plně splaceny.

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky

Závazky

Mimobilanční údaje

Závazky - ostatní

Ostatní mimobilanční údaje

Nevyčerpané úvěrové rámce a ručení
Společnost měla k rozvahovému dni k dispozici u svých bank nevyčerpané úvěrové rámce ve výši 5 mil. Kč (revolvingový úvěr).
Tyto jsou zajištěny blankosměnkou a zástavou pohledávek.
Dále měla společnost u bank sjednánou smlouva o ručení za případné dluhy spojené osoby do výše 300 tis. Kč.

Celkem

Celkem

Dohadné účty pasivní

Položka rozvahy
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

I.

Zůstatek

II./A.1.

Výnosy

Náklady

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

C.

Zůstatek

D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Počet v 
minulém 
období

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

15 12 7 547 7 005

2 274 1 906

36 29

15 12 9 857 8 940

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

9 857
8 940

13 252
22 808

Zaměstnanci - mzdové náklady

Celkem

Aktivace (-)

8 408

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

14 495

-47

-697

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Osobní náklady

16 715

Ostatní náklady

Druh nákladu

0

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Spotřeba materiálu a energie

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

3 225
12

Tržby a náklady ze zboží

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Výkaz zisku a ztráty

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

9 245

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

-1 489

Služby

2 641
0

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

12



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

E.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

2 692 2 877

1 676 897

4 368 3 774

III.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

521 0

3 981 4

4 502 4

F.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

69 0

398 0

305 405

-15 56

543 296

1 300 757

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

757 250

757 250

Ostatní provozní výnosy

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Skupina

Celkem

Celkem

VI. -
VII.

Ostatní provozní náklady

Jiné provozní výnosy jsou tvořeny odhadem plnění od pojišťovny v rámci pojistné události běžného období.

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

V aktuálním účetním období došlo k dotvoření 100% opravné položky k půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

Ostatní finanční výnosy

Celkem

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Prodaný materiál

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní finanční výnosy

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní výnosy

Druh výnosu

Druh výnosu

Úpravy hodnot v provozní oblasti
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

659 1 578

572 1 123

1 231 2 701

L.

Nákladové úroky a podobné náklady, Ostatní finanční nákladyJ.- K.

Druh nákladu

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční náklady

Celkem

Za běžné účetní období nedochází k odvodu daně z příjmu právnických osob, protože společnost dosahuje záporného daňového
základu.

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů
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Stav k 
31.12.2020

Přírůstky Převody Úbytky
Stav k 

31.12.2021
Stav k 

31.12.2020
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

B.I.1. 1 536 0 0 0 1 536 1 238 256 0 0 1 494 42 298

B.I.2.1. 596 156 0 0 752 394 172 0 0 566 186 202

B.I.2.2. 1 501 125 0 0 1 626 667 256 0 0 923 703 834

B.I.5.2. 0 1 146 0 0 1 146 0 1 146 0

B.I. 3 633 1 427 0 0 5 060 2 299 684 0 0 2 983 2 077 1 334

B.II.1.1. 16 522 330 0 0 16 852 0 0 0 0 0 16 852 16 522

B.II.1.2. 9 938 584 0 0 10 522 491 348 0 0 839 9 683 9 447

B.II.2. 9 175 2 568 0 1 240 10 503 6 247 1 661 0 1 171 6 737 3 766 2 928

B.II. 35 635 3 482 0 1 240 37 877 6 738 2 009 0 1 171 7 576 30 301 28 897

B.III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 39 268 4 909 0 1 240 42 937 9 037 2 693 0 1 171 10 559 32 378 30 231

Položka:

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

B.III.4. - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Netto

B.I.    - Dlouhodobý nehmotný majetek B.II.    - Dlouhodobý hmotný majetek B.III.    - Dlouhodobý finanční majetek

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

B.II.5.2. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.I.3. - Goodwill

B.I.4. - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II.4.3. - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.2. - Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.1. - Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.3. - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Položka

B.III.1. - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.6. - Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.2. - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.7.2.  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.I.1. - Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2.1. - Software

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.1.2. - Stavby

Primoco UAV SE

IČ: 03794393

R O Z B O R   M A J E T K U

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
v celých tisících CZK

B.II.2. - Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.1.1. - Pozemky



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

za účetní období roku 2021 

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 1.1.2021 

do 31.12.2021 (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 86,88 % 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. nevykonává žádnou činnost a mezi 

ní a Společností nebyly v roce 2021 žádné smluvní vztahy. 

Společnost byla v Účetním období 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.  



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 16.03.2022 

_________________________________ 

Ladislav Semetkovský 

člen představenstva společnosti Primoco UAV SE 



Příloha: Struktura vztahů popsaných ve Zprávě zachycená v organizačním diagramu. 
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Finanční část – konsolidovaná účetní závěrka 



KONSOLIDOVANA 
, " , , " 

UCETNI ZAVERKA 

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 

Primoco UAV SE 

Datum sestavení: 16.3.2022 



Primoco UAV SE R O Z V A H A
IČ: 03794393
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

97 867 -13 133 84 734 50 516

B. 42 937 -10 559 32 378 30 231

I. 5 060 -2 983 2 077 1 334

1 1 536 -1 494 42 298

2 2 378 -1 489 889 1 036

1 752 -566 186 202

2 1 626 -923 703 834

5 1 146 0 1 146 0

2 1 146 1 146 0

II. 37 877 -7 576 30 301 28 897

1 27 374 -839 26 535 25 969

1 16 852 16 852 16 522

2 10 522 -839 9 683 9 447

2 10 503 -6 737 3 766 2 928

C. 54 921 -2 574 52 347 20 228

I. 19 570 0 19 570 13 517

1 5 348 5 348 1 123

2 11 826 11 826 8 366

3 2 396 0 2 396 4 028

1 2 057 2 057 4 028

2 339 339 0

II. 7 181 -2 574 4 607 5 985

1 123 0 123 123

5 123 0 123 123

2 123 123 123

2 7 058 -2 574 4 484 5 862

1 4 4 4 318

2 2 574 -2 574 0 898

4 4 480 0 4 480 646

3 292 292 434

4 180 180 180

5 3 977 3 977 0

6 31 31 32

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Pohledávky - ostatní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ostatní

Výrobky

Zboží

Pohledávky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

k 31.12.2021

v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky



Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto
Řádek

Běžné období

IV. 28 170 0 28 170 726

2 28 170 28 170 726

D. 9 0 9 57

1 9 9 57

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období

Peněžní prostředky 



84 734 50 516

 A. 84 404 21 833

I. 4 709 4 345

1 4 709 4 345

II. 158 978 68 666

1 159 269 69 107

2 -291 -441

2 -291 -441

IV. -51 327 -41 640

1 -51 327 -41 640

V. -27 956 -9 538

330 28 683

 B. 82 97

4 82 97

C. 248 28 586

II. 248 28 586

4 0 11

7 0 28 391

8 248 184

6 248 184Dohadné účty pasivní

Závazky - ostatní

Rezervy

Závazky

Ostatní rezervy

Řádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Cizí zdrojeB. + C.

Minulé období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - podstatný vliv

Běžné období

Krátkodobé závazky

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)



IČ: 03794393 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

13 252 27 825

13 3 049

31 172 25 168

1 0 2 641

2 14 495 13 280

3 16 677 9 247

-1 489 -697

0 -47

9 892 8 979

1 7 582 7 043

2 2 310 1 936

1 2 274 1 907

2 36 29

4 368 3 774

1 2 692 2 877

1 2 692 2 877

3 1 676 897

4 502 4

1 521 0

3 3 981 4

1 300 778

1 69 0

2 398 0

3 305 405

4 -15 56

5 543 317

-27 476 -7 077

658 1 578

2 658 1 578

757 453

579 1 336

-480 -2 461

Minulé obdobíŘádek Běžné období

*

I.

III.

E.

B.

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

Ostatní finanční výnosy

K.

VII.

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

A.

II.

*

F.

D.

Nákladové úroky a podobné náklady

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Jiné provozní náklady

V Ý K A Z   Z I S K U 
A  Z T R Á T Y

Primoco UAV SE

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Mzdové náklady

Služby

Výkonová spotřeba

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

C. Aktivace (-)

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní výnosy

Osobní náklady



Minulé obdobíŘádek Běžné období

-27 956 -9 538

-27 956 -9 538

18 524 31 331*

* *

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)



Běžné období Minulé období

P. 726 2 366 

Z. -27 956 -9 435

A.1. 4 647 5 409 

A.1.1. 2 692 2 877 

A.1.2. 1 662 954 

A.1.2.1. 1 677 897 

A.1.2.2. -15 57 

A.1.3. -452 0 

A.1.5. 658 1 578 

A.1.5.1. 658 1 578 

A.1.6. 87 0 

A.* -23 309 -4 026

A.2. -32 637 2 628 

A.2.1. -338 -3 830

A.2.2. -26 246 6 250 

A.2.3. -6 053 208 

A.** -55 946 -1 398

A.3. -2 750 0 

A.*** -58 696 -1 398

B.1. -4 908 -247

B.2. 521 0 

B.*** -4 387 -247

C.2. 90 527 0 

C.2.1. 90 527 0 

C.*** 90 527 0 

F. 27 444 -1 645

D. 0 0 

R. 28 170 721 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Primoco UAV SE

IČ: 03794393
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Rozdíl D=P+F-R

Změna stavu zásob (+/-)

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze 

zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 
pasivních

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované 
výnosové úroky (-)

Vyúčtované nákladové úroky

P Ř E H L E D
O   P E N Ě Ž N Í C H   T O C Í C H

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
v celých tisících CZK

Řádek

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k 
nabytému majetku a goodwillu (+)

Změna stavu opravných položek a rezerv

Změna stavu opravných položek

Změna stavu rezerv



Základní kapitál a 
vlastní akcie

Ážio
Fondy z přeměn, 

přecenění a 
přepočtů

Ostatní 
kapitálové fondy

Rezervní fond
Ostatní fondy ze 

zisku

Nerozdělené 
výsledky 

hospodaření
Celkem

Stav k 31.12.2019 4 345 69 107 -441 0 0 0 -41 639 31 372
Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 -9 538 -9 538
Výsledek hospodaření za běžné období -9 538 -9 538

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Přecenění cenných papírů a účastí -1 -1
Stav k 31.12.2020 4 345 69 107 -441 0 0 0 -51 178 21 833
Transakce s vlastníky celkem 364 90 162 0 0 0 0 -27 956 62 570
Změna základního kapitálu 364 364
Změna vlastních akcií 90 162 90 162
Výsledek hospodaření za běžné období -27 956 -27 956

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 150 0 0 0 -149 1

Přecenění cenných papírů a účastí 150 -149 1

Stav k 31.12.2021 4 709 159 269 -291 0 0 0 -79 283 84 404

Primoco UAV SE

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f
IČ: 03794393

P Ř E H L E D   O   Z M Ě N Á C H
V L A S T N Í H O   K A P I T Á L U

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
v celých tisících CZK



za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

P Ř Í L O H A   
V   Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R C E

Primoco UAV SE



1

Firma:

IČ:

Založení / Vznik:

Sídlo:

Právní forma:

Spisová značka:

Účetní období:

Předmět podnikání:

1.1

Běžné období Minulé období

59,7 64,9

27,1 29,3

1.2

Od (datum) Do (datum)

01.01.2021 31.12.2021

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 08.12.2021

1.4 Vymezení konsolidačního celku

Mateřskou společností je Primoco UAV SE. Konsolidována je 100% dceřiná společnost Primoco UAV Defence, s.r.o.
Společnost AO Primoco BPLA (Rusku) není konsolidována. Na začátku roku 2022 byla tato společnost prodána mimo
skupinu. Společnost Primoco UAV SE vykazuje k 31.12.2021 vlastní kapitál ve výši 84 409 tis. Kč a hospodářský výsledek ve
výši -27 954 tis. Kč (ztráta). Společnost Primoco Defence, s.r.o. vykazuje k 31.12.2021 vlastní kapitál ve výši -5 tis. Kč a
hospodářský výsledek ve výši -3 tis. Kč (ztráta).

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a 
konstrukční změny bezpilotních letadel

Účel účetní závěrky

člen představenstva

Účetní závěrka byla sestavena na základě požadavku managementu společnosti, aby mohl vlastníkům společnosti
prezentovat konsolidované údaje za aktivní české společnosti.

Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Primoco UAV SE

03794393

Zakladatelská listina byla podepsána dne 28.1.2015, zápis do obchodního rejstříku 
proběhl dne 12.2.2015.

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis účetní jednotky

Josef Rada

Podíl v %

Jméno / Firma

Ladislav Semetkovský

Jméno

Dozorčí orgány v průběhu účetního období

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky

Gabriel Fülöpp

Funkce

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

Oddíl H, vložka 1546 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Statutární orgány v průběhu účetního období

evropská společnost

Ladislav Semetkovský

Gabriel Fülöpp

Jméno

Funkce

2



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

2

2.1

2.1.1

Vykázán v 
rozvaze

Vykázán 
v nákladech 

běžného 
období*)

Technické 
zhodnocení

Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. Kč > 1 tis. Kč > 60 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek > 40 tis. Kč > 1 tis. Kč > 40 tis. Kč

Účetní metody a obecné účetní zásady

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než
jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a
ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční
pořizovací cenou, je-li nižší.

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními předpisy, tedy se
zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro
podnikatele (sada 001 – 023).

*) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci.

Přehled významných účetních pravidel a postupů

Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce:

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

- dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceněn hodnotou zahrnující přímé náklady, nepřímé náklady
bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního
charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy a náklady jako kladné hodnoty.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:

- nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky vyjadřující
ztrátu ze snížení hodnoty.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu
odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou v tabulce výše
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

3



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Budovy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Dopravní prostředky

Ostatní ocenitelná práva

Testovací letadla

Negativní formy

Ostatní hmotný majetek

2.1.2

2.1.3

Metoda odpisování 

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a
majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

K datu účetní závěrky jsou:

5lineární

lineární

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).

Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a
vedlejší pořizovací náklady – zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize a skonto. Z vnitropodnikových
služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné
a vlastní náklady na zpracování materiálu. 

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy reálná hodnota zásob je nižší než jejich využitelná, resp. prodejní
hodnota. Pro určení těchto zásob se vychází z analýzy jejich stáří, využitelnosti, resp. předpokládané prodejní ceny. 

Zásoby

 3 - 5

lineární

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména

Dlouhodobý finanční majetek

K cenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, jsou na základě individuálního posouzení tvořeny
opravné položky. Konkrétní způsob tvorby opravných položek k jednotlivým majetkům je uveden u přehledu změn
dlouhodobého finančního majetku.

- majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
oceněny metodou ekvivalence – paritou na vlastním kapitálu dceřiné společnosti

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou
majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy jako
podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do
splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

- majetkové účasti

lineární

20 - 30

Počet let / %

lineární

6

lineární

lineární

3

lineární

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. 

6
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Pohledávky jsou oceňovány

- při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným
částkám

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě jejich individuálního posouzení.

Pohledávky

V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad
jeden rok.

K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky k datu, ke
kterému je účetní závěrka sestavena.

Odložená daň

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není
pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část
uplatnit.

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je v rozvaze odděleně
vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok.

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní banky ke dni
uskutečnění účetního případu.

Závazky

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Úvěry

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není
jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Rezervy

V případě postupného splácení úvěru je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden
rok.

Splatná daň

Daňový závazek a daňový náklad vychází z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu
sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob
včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle
konečného stanoviska finančního úřadu.

Daně
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem,
ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní
jednotku

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto
zboží.

Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztrát s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do
vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou
případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a
služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Výdaje na výzkum a vývoj

V druhé polovině února 2022 začalo Rusko válku proti Ukrajině. Tato skutečnost měla za následek přerušení dodavatelských
řetězců a významný nárůst cen surovin. Došlo ke zmrazení obchodní spolupráce s Ruskem a zavedení sankcí ze strany
západních států.
Řada odvětví bude zasažena následky války a v současné době není zřejmé, jak dlouho bude válka trvat. Z tohoto důvodu
nelze v současné době plně posoudit důsledky ruské agrese na Ukrajině na situaci společnosti a její finanční pozici. Na
základě budoucího vývoje může mít situace negativní dopady i na naši společnost. 
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady války na Ukrajině na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována
za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Použití odhadů

V následné období došlo k prodeji 100% podílu v dceřinné společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci.

Konsolidace je provedena přímou metodou, kdy jsou vyloučeny všechny vzájemné vazby mezi společnostmi.

Konsolidační metody

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak
vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Výnosy
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4

5

Dopad pandemie COVID-19 na ekonomickou situaci
společnosti

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s bojem 
proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý 
dopad i na budoucí ekonomickou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné době nelze 
odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za 
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Ostatní skutečnosti
Z důvodu zajištění finanční stability společnosti většinoví vlastníci deklarují závazek formou patronátního prohlášení vůči 
společnosti PRIMOCO UAV SE a to zvýšením vlastního kapitálu nebo poskytnutím finančních prostředků, aby společnost 
mohla plnit všechny své platné závazky v souladu s právními předpisy. Toto patronátní prohlášení je vydáno na dobu 14 
měsíců.
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B.

B.I

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

42 298

186 202

703 834

1 146 0

2 077 1 334

B.II

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

16 852 16 522

9 683 9 447

3 766 2 928

30 301 28 897

B.III.

1. - 5.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

0 0

0 0Celkem

Dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Položka rozvahy

Podíly jsou drženy ve společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci, která není konsolidována. Podíly jsou přeceněny
metodou ekvivalence. Vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu je hodnota podílu oceněna na nulovou hodnotu. Podíl byl v
následném obdobím prodán.

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Celkem

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Stálá aktiva

Dlouhodobý finanční majetek

Položka rozvahy

Účasti ve společnostech

Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

Software

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky vývoje

Celkem

8
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C.

C.I.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

5 348 1 123

11 826 8 366

2 057 4 028

339 0

19 570 13 517

C.II.

C.II.1.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

123 123

123 123

*

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

123 123

123 123

C.II.2.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

4 4 318

0 898

4 480 646

4 484 5 862

Celkem

Pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Položka rozvahy

Zboží

Celkem

Výrobky

Dlouhodobé pohledávky

Položka rozvahy

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Zásoby

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky - ostatní

Celkem

Celkem

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

9
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*

Částka
(CZK)

1 795

2 574

-2 574

2 574

-2 574

0

*

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

292 434

180 180

3 977 0

31 32

4 480 646

C.IV.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

28 170 726

28 170 726

D.

D.

Netto hodnota 
k 31.12.2021

Netto hodnota 
k 31.12.2020

9 57

9 57

Počáteční stav

Celkem brutto

Opravná položka

Pohyb

Přehled krátkodobých zápůjček

AO Primoco BPLA

měna: RUB, splatnost: 2021-2022, bezúročná Konečný stav

Stát - daňové pohledávky

Celkem

Jiné pohledávky

Celkem

Peněžní prostředky 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Peněžní prostředky na účtech

Položka rozvahy

Náklady příštích období

Celkem

Položka rozvahy

Opravná položka

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dlužník
Měna, splatnost

Položka rozvahy

Dohadné účty aktivní jsou tvořeny odhadem plnění od pojišťovny v rámci pojistné události běžného období.

Krátkodobá část celkem

Krátkodobé pohledávky - ostatní

Časové rozlišení aktiv

Dohadné účty aktivní

Jedná se o půjčku dceřiné společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci. Společnost byla založena v roce 2017. K
31.12.2021 vykazuje společnost záporný vlastní kapitál. Z důvodu určité nejistoty navrácení prostředků se vedení společnosti
rozhodlo na základě zásady opatrnosti vytvořit 100% opravnou položku k půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

A.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

4 709 4 345

159 269 69 107

-291 -441

-51 327 -41 640

-27 956 -9 538

84 404 21 833

A.I.

Druh akcií Počet
Nominální 
hodnota

Celkem Nesplaceno
Datum 

splatnosti

Na jméno v zaknihované podobě 4 708 910 0,001 4 709 - -

Celkem 4 708 910 0 4 709 0 -

*

*

Běžné období Minulé období

-291 -441

-291 -441

*

Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

Základní kapitál

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Pasiva

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

K datu sestavení této závěrky nebylo rozhodnuto o návrhu vypořádání hospodářského výsledku.

Oceňovací rozdíly plynou z přecenění podílů v dceřiných společnosti, a to metodou ekvivalence.

Položka rozvahy

Ážio

Položka rozvahy

Celkem

Základní kapitál

Vlastní kapitál

Přecenění podílu dceřiné společnosti

Rozdělení hospodářského výsledku

Pohyby ve vlastním kapitálu

Celkem

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
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B./C.

B.

*

Zůstatek

C.

C.II.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

0 11

0 28 391

248 184

248 28 586

*

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

248 184

248 184

E.

Položka rozvahy

Celkem

Dohadné účty pasivní

Celkem

Ostatní mimobilanční údaje

Nevyčerpané úvěrové rámce a ručení
Společnost měla k rozvahovému dni k dispozici u svých bank nevyčerpané úvěrové rámce ve výši 5 mil. Kč (revolvingový
úvěr).
Tyto jsou zajištěny blankosměnkou a zástavou pohledávek.
Dále měla společnost u bank sjednánou smlouva o ručení za případné dluhy spojené osoby do výše 300 tis. Kč.

Mimobilanční údaje

Závazky - ostatní

Rezervy

Závazky

Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2020

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé zápůjčky za osobami s podstatným vlivem byly v aktuálním období plně splaceny.

82

Krátkodobé závazky - ostatní

Závazky - podstatný vliv

Položka rozvahy

Cizí zdroje

Stav k 31.12.2021

97

Ostatní rezervy
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I.

Zůstatek

II./A.1.

Výnosy

Náklady

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

C.

Zůstatek

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

-1 489

Služby

2 641
0

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

13 280

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Výkaz zisku a ztráty

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

3 049
13

Tržby a náklady ze zboží

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Spotřeba materiálu a energie

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

0

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

16 677
9 247

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

14 495

-47

-697

Aktivace (-)

13 252
27 825
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D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Počet v 
minulém 
období

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

15 12 7 582 7 043

2 274 1 907

36 29

15 12 9 892 8 979

E.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

2 692 2 877

1 676 897

4 368 3 774

III.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

521 0

3 981 4

4 502 4

F.

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

69 0

398 0

305 405

-15 56

543 317

1 300 778

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Druh nákladu

Ostatní náklady

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní výnosy

Druh výnosu

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Prodaný materiál

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Úpravy hodnot pohledávek

Osobní náklady

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

V aktuálním účetním období došlo k dotvoření 100% opravné položky k půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

Ostatní provozní náklady

Jiné provozní výnosy jsou tvořeny odhadem plnění od pojišťovny v rámci pojistné události běžného období.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Skupina

Celkem

Celkem

Celkem

Zaměstnanci - mzdové náklady

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Ostatní provozní výnosy

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

9 892
8 979
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

757 453

757 453

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

658 1 578

579 1 336

1 237 2 914

L.

Druh výnosu

Za běžné účetní období nedochází k odvodu daně z příjmu právnických osob, protože společnost dosahuje záporného
daňového základu.

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční výnosy

Celkem

Druh nákladu

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční náklady

Celkem

VI. -
VII.

Nákladové úroky a podobné náklady, Ostatní finanční nákladyJ.- K.

15



Stav k 
31.12.2020

Přírůstky Převody Úbytky
Stav k 

31.12.2021
Stav k 

31.12.2020
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
31.12.2020

B.I.1. 1 536 0 0 0 1 536 1 238 256 0 0 1 494 42 298
B.I.2.1. 596 156 0 0 752 394 172 0 0 566 186 202
B.I.2.2. 1 501 125 0 0 1 626 667 256 0 0 923 703 834
B.I.5.2. 0 1 146 0 0 1 146 0 1 146 0

B.I. 3 633 1 427 0 0 5 060 2 299 684 0 0 2 983 2 077 1 334

B.II.1.1. 16 522 330 0 0 16 852 0 0 0 0 0 16 852 16 522
B.II.1.2. 9 938 584 0 0 10 522 491 348 0 0 839 9 683 9 447
B.II.2. 9 175 2 568 0 1 240 10 503 6 247 1 661 0 1 171 6 737 3 766 2 928

B.II. 35 635 3 482 0 1 240 37 877 6 738 2 009 0 1 171 7 576 30 301 28 897

B.III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 39 268 4 909 0 1 240 42 937 9 037 2 693 0 1 171 10 559 32 378 30 231

Položka:

B.III.7.2.  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.I.1. - Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2.1. - Software

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.1.2. - Stavby

Primoco UAV SE
IČ: 03794393

R O Z B O R   M A J E T K U
za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

v celých tisících CZK

B.II.2. - Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.1.1. - Pozemky

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

B.II.5.2. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.I.3. - Goodwill

B.I.4. - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II.4.3. - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.2. - Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.1. - Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.3. - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Položka

B.III.1. - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.6. - Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.2. - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.I.    - Dlouhodobý nehmotný majetek B.II.    - Dlouhodobý hmotný majetek B.III.    - Dlouhodobý finanční majetek

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

B.III.4. - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Netto



Výrok pro zvláštní účely 
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