
  

 

 

www.atomtrace.com | info@atomtrace.com      

 

1 

 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI 

 

AtomTrace a.s.,  

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno,  

IČO: 033 96 916,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, 

(„Společnost“) 

 

 

Zpráva o vztazích Společnosti za rok 2019 

 

Tato zpráva o vztazích je uceleným souborem informací o struktuře vztahů mezi ovládajícími 
a ovládanými osobami. Jejím účelem je popsat veškerá jednání a úkony Společnosti jako 
ovládané osoby, které jsou ovlivněny specifickými vztahy, jež plynou z jejího začlenění 
do seskupení. Společnost není ovládající osobou. 

 
Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. Ovládající osobou 
je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Je-li 
ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou 
osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací. Řídící osoba podle § 79 ZOK 
a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému 
společníkovi stanoví § 75 ZOK jinak. Řízená osoba podle § 79 ZOK je vždy ovládanou 
osobou. Skupinu (koncern) tvoří jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení jinou 
osobou nebo osobami s řídící osobou. 

 
Tato zpráva o vztazích Společnosti je sestavována statutárním ředitelem Společnosti do třech 
měsíců od skončení účetního období. Zprávu o vztazích Společnosti přezkoumá správní rada 
Společnosti a o výsledcích informuje valnou hromadu společnosti. 

 

 

 

 

 



  

 

 

www.atomtrace.com | info@atomtrace.com      

 

2 

 

 

 

Obsah: 

1. Struktura vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami 
a. Společnost nebyla ovládající osoba 
b. Společnost neměla žádné majetkové účasti ani dceřinné společnosti  
c. Společnost byla ovládaná osoba 
d. ovládající osoba Společnosti byla Georg Hotar, jiné ovládající osoby 

Společnosti nebyly  
e. mezi akcionáři Společnosti neexistovaly přímé vztahy 
f. mezi členy řídících a dozorčích orgánů Společnosti neexistovaly přímé vztahy, 

kromě: 
i. ovládající osoby, statutárního ředitele Společnosti Georga Hotara a 

členky správní rady Společnosti Anastasie Hotar, kteří byli manželé 
ii. ovládající osoby, člena správní rady Společnosti, respektive předsedy 

správní rady Společnosti Georga Hotara a členky správní rady 
Anastasie Hotar, kteří byli manželé 

g. Společnost nebyla součástí skupiny (koncernu) 

 

2. Úloha ovládané osoby ve skupině a způsob a prostředky ovládání 
a. nebyla 

 

3. Přehled jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu v posledním 
účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby 

a. SMLOUVY O ZÁPŮJČKÁCH (2018) za účelem poskytnutí finančních zdrojů pro 
provozní financování Společnosti a nákup materiálu a služeb, kde ovládající 
osoba Georg Hotar je zápůjčitelem a Společnost vydlužitelem: 

i. zápůjčka v celkové výši 10.000 CHF z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
8.10.2019 

ii. zápůjčka v celkové výši 500.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
6.11.2019 

iii. zápůjčka v celkové výši 800.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
8.11.2019 

iv. zápůjčka v celkové výši 10.000 CHF z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
17.12.2019 
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4. Přehled vzájemných smluv 
a. SMLOUVA O PENĚŽITÉM PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL (2016), přičemž 

Společnost z této smlouvy, v návaznosti na smlouvu o převodu podílu ve 
Společnosti ze společnosti  Solar Power to the People Coöperatief U.A. na 
ovládající osobu Georga Hotara (2017), vykazuje za ovládající osobou Georgem 
Hotarem pohledávku ve výši 25 tis. Kč  plynoucí z neuhrazené části peněžitého 
příplatku mimo základní kapitál  

b. SMLOUVY O ZÁPŮJČKÁCH (2018) za účelem poskytnutí finančních zdrojů pro 
provozní financování Společnosti a nákup materiálu a služeb, kde ovládající 
osoba Georg Hotar je zápůjčitelem a Společnost vydlužitelem: 

i. zápůjčka v celkové výši 10.000 CHF z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
8.10.2019 

ii. zápůjčka v celkové výši 500.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
6.11.2019 

iii. zápůjčka v celkové výši 800.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
8.11.2019 

iv. zápůjčka v celkové výši 10.000 CHF z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
17.12.2019 

 

5. Posouzení, zda ovládané osobě nevznikla újma, případně návrhy na vyrovnání 
a. Společnosti jako ovládané osobě nevznikla újma 

 

6. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vzájemných vztahů ve skupině 
a. Společnost nebyla součástí skupiny (koncernu) 
b. Společnosti neplynuly výhody, nevýhody ani rizik plynoucí ze vzájemných 

vztahů ve skupině 

Statutární ředitel měl k dispozici potřebné informace pro vypracování této zprávy. 
 

V Brně dne 27.3.2020 

 

 

_______________________________ 

Jméno: Georg Hotar 

Funkce: statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s. 
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