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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 2020 
 
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 správní radou Společnosti do třech 
měsíců od skončení účetního období. 
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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 akcionář Georg Hotar, člen a 

předseda správní rady, jiné ovládající osoby Společnosti nebyly  
e. mezi akcionáři Společnosti neexistovaly přímé vztahy, vyjma vztahu 

akcionáře Georg Hotar, člen a předseda správní rady (ovládající osoba 
ve vztahu k akcionáři Solar Power to the People Coöperatief U.A.) a 
akcionáře Solar Power to the People Coöperatief U.A. (ovládaná osoba 
ve vztahu k akcionáři Georg Hotar, člen a předseda správní rady); 
akcionář Solar Power to the People Coöperatief U.A. (ovládaná osoba ve 
vztahu k akcionáři Georg Hotar, člen a předseda správní rady) se stala 
akcionářem Společnosti v návaznosti na emisi nových akcií Společnosti 
v roce 2020, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, které jí 
všechny byly nabídnuty k upsání jako předem určenému zájemci 

f. mezi členy statutárního orgánu Společnosti, správní rady neexistovaly 
přímé vztahy, kromě vztahu ovládající osoby, člena a předsedy správní 
rady Společnosti, akcionáře Georga Hotara a členky správní rady 
Společnosti Anastasie Hotar, kteří byli v roce 2020 manželé (jsou i 
nadále) 

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 (souhrn): 

a. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) 
vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.10.2019 
uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 
jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 
kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 
Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 
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převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 
vzájemných pohledávek 

b. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara, v celkové výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) vůči 
Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.11.2019 
uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 
jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 
kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 
Společnosti Georgem Hotarem 

c. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara, v celkové výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) 
vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.11.2019 
uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 
jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 
kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 
Společnosti Georgem Hotarem 

d. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara, v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) 
vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 17.12.2019 
uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 
jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 
kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 
Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 
převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 
vzájemných pohledávek 

e. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara, v celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) vůči 
Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1.1.2020 uzavřené 
mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto 
vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu 
nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 
Společnosti Georgem Hotarem 

f. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara, v celkové výši 200.000 EUR (slovy: dvě stě tisíc euro) vůči 
Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 31.1.2020 
uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 
jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 
kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 
Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 
převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 
vzájemných pohledávek 
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g. bylo provedeno započtení peněžité pohledávky akcionáře Georga 
Hotara, v celkové výši 35.000 CHF (slovy: třicet pět tisíc švýcarských 
franků) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
22.5.2020 uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a 
Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na 
splacení emisního kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního 
práva akcionářem Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka 
Georga Hotara byla převedena na české koruny podle aktuálního kurzu 
ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek  

Valná hromada v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních 
korporacích, schválila návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, 
uzavírané mezi Společností a akcionářem Společnosti Georgem Hotarem. 

 

4. Přehled vzájemných smluv: 
a. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara v 

celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) vůči 

Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.10.2019 

uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 

jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 

kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 

převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 

vzájemných pohledávek 

b. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara, v 

celkové výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) vůči 

Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.11.2019 

uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 

jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 

kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem 

c. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara, v 

celkové výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) vůči 

Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.11.2019 

uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 

jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 

kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem  
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d. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara, v 

celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) vůči 

Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 17.12.2019 

uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 

jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 

kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 

převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 

vzájemných pohledávek  

e. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara, v 

celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) vůči 

Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1.1.2020 uzavřené 

mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto 

vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu 

nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem 

f. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara, v 

celkové výši 200.000 EUR (slovy: dvě stě tisíc euro) vůči Společnosti 

vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 31.1.2020 uzavřené mezi 

Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto 

vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu 

nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 

převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 

vzájemných pohledávek  

g. smlouva o zápočtu peněžité pohledávky akcionáře Georga Hotara, v 

celkové výši 35.000 CHF (slovy: třicet pět tisíc švýcarských franků) vůči 

Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 22.5.2020 

uzavřené mezi Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, 

jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního 

kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem 

Společnosti Georgem Hotarem, přičemž pohledávka Georga Hotara byla 

převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení 

vzájemných pohledávek 

Valná hromada v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních 
korporacích, schválila návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, 
uzavírané mezi Společností a akcionářem Společnosti Georgem Hotarem. 
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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 

Správní rada měla k dispozici potřebné informace pro vypracování této zprávy. 
 
V Brně dne 19.3.2021 
 

 
_______________________________ 
Jméno: Georg Hotar 
Funkce: předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s. 
 
 


