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ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY 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 správní rady Společnosti za rok 2019 

 

Tato zpráva je zpráva správní rady Společnosti valné hromadě Společnosti o kontrolní činnosti 
správní rady Společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti správní rady Společnosti.  

Správní rada provádí, a to v souladu s ustanovením § 446 a násl. ve spojení s ustanovením 
§ 456 odst. 2 ZOK a článkem 12.1. písm. (i) stanov Společnosti, kontrolní činnost a seznamuje 
valnou hromadu Společnosti s výsledky své kontrolní činnosti. Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 
3 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK a článkem 12.1. písm. (b) a (h) stanov Společnosti 
přezkoumává správní rada řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, přezkoumává zprávu o vztazích a 
předkládá valné hromadě svá stanoviska, dále se vyjadřuje ke zprávě o podnikatelské činnosti 
a o stavu majetku Společnosti, kterou předkládá statutární ředitel. Dle článku 12.1. písm. (c) 
stanov Společnosti správní rada projedná plán hospodaření Společnosti předložený statutárním 
ředitelem.  
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Obsah: 

 

1. Přezkum řádné účetní závěrky 
a. správní rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 
b. účetní závěrka Společnosti za rok 2019 byla ověřena nezávislým auditorem dne 

28.6.2020, a to s výrokem bez výhrad 
c. správní rada shledala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 bez 

výhrad a doporučuje ji valné hromadě ke schválení 
 

2. Přezkum návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty 
a. Společnost vykázala v roce 2019 ztrátu ve výši 8.359.632 Kč 
b. správní rada shledala návrh ztrátu Společnosti za rok 2019 ve výši 8.359.632 Kč 

převést na účet neuhrazené ztráty z minulých let bez výhrad a doporučuje jej 
valné hromadě ke schválení 
 

3. Kontrola plánu hospodaření Společnosti na rok 2019 
a. správní rada provedla kontrolu plánu hospodaření Společnosti na rok 2019 

předloženého statutárním ředitelem Společnosti 
b. správní rada shledala plnění plánu hospodaření Společnosti na rok 2019 bez 

výhrad 
 

4. Stanovisko k plánu hospodaření Společnosti na rok 2020  
a. správní radě byl statutárním ředitelem Společnosti předložen plán 

hospodaření Společnosti na rok 2020 
b. správní rada přijala předložený plán hospodaření Společnosti na rok 2020 bez 

výhrad 
 

5. Vyjádření ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 
2019 

a. správní radě byla statutárním ředitelem Společnosti předložena zpráva o 
podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 

b. správní rada přijala předloženou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a 
stavu jejího majetku za rok 2019 bez výhrad a doporučuje ji valné hromadě ke 
schválení 
 

6. Jiná vyjádření, doporučení a návrhy 
a. správní rada konstatuje, že ke dni 27.3.2019 došlo ke změně v zápisu v 

obchodním rejstříku Společnosti v osobě statutárního ředitele Společnosti, 
zapsán Georg Hotar, vymazán Doc. Mgr. Karel Novotný, PhD.  

b. správní rada konstatuje, že ke dni 27.3.2019 došlo ke změně v zápisu v 
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obchodním rejstříku Společnosti v osobě člena správní rady Společnosti, 
zapsán Ing. David Pecha, vymazán Ing. Tomáš Černohorský  

c. správní rada konstatuje, že ke dni 2.4.2019 došlo ke změně v zápisu v 
obchodním rejstříku Společnosti v osobě člena správní rady Společnosti, 
zapsán předseda správní rady Společnosti Georg Hotar, vymazán člen správní 
rady Společnosti Georg Hotar  

d. správní rada konstatuje, že ke dni 2.4.2019 došlo ke změně v zápisu v 
obchodním rejstříku Společnosti, zapsána Prokura Mgr. Jan Proček 

e. správní radě byla statutárním ředitelem Společnosti předložena v zákonné 
lhůtě zpráva o vztazích za rok 2019, správní rada přijala předloženou zprávu o 
vztazích za rok 2019 bez výhrad a doporučuje ji valné hromadě ke schválení 

f. správní rada konstatuje, že v roce 2019, v souladu se zákonnou povinností 
člena orgánu Společnosti, informoval opakovaně statutární ředitel Georg Hotar 
správní radu, jako kontrolní orgán, o svém úmyslu uzavřít se Společností 
smlouvy o bezúročných zápujčkách, za účelem poskytnutí finančních zdrojů pro 
provozní financování Společnosti a nákup materiálu a služeb, kde statutární 
ředitel Georg Hotar je zápůjčitelem a Společnost vydlužitelem, a to v níže 
uvedeném rozsahu, včetně uvedení, za jakých podmínek mají být smlouvy 
uzavřeny; správní rada vzala poskytnuté informace ve všech případech na 
vědomí bez výhrad, současně správní rada konstatuje, že veškeré uvedené 
zápůjčky byl v uvedeném rozsahu statutárním ředitelem Georgem Hotarem 
Společnosti poskytnuty a Společností od statutárního ředitele Georga Hotara 
přijaty: 

i. zápůjčka v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských 
franků) z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.10.2019 

ii. zápůjčka v celkové výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 
z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.11.2019 

iii. zápůjčka v celkové výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) 
z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.11.2019 

iv. zápůjčka v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských 
franků) z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 17.12.2019 

g. správní rada vzala na vědomí sdělení statutárního ředitele Společnosti o 
okolnostech vzniku a aktivitách konkurenční společnosti Lightigo s.r.o. a s ní 
souvisejících dalších osob, zejména části akcionářů Společnosti a bývalých 
zaměstnanců Společnosti, v roce 2019, a dále o právních krocích a dalších 
opatřeních Společnosti k zajištění ochrany oprávněných zájmů Společnosti s 
tím souvisejících 

h. jiná vyjádření, doporučení a návrhy správní rada nepředkládá 
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7. Výsledky kontrolní činnosti správní rady 
a. správní rada konstatuje, že činnost Společnosti a orgánů Společnosti za rok 

2019 shledává bez výhrad 

 

 

V Praze dne 12.8.2020 

 

 

 

 

________________________________ 

Jméno: Georg Hotar 

Funkce: předseda správní rady společnosti 
AtomTrace a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


