ZPRÁVA O VZTAZÍCH
PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2018 DO 31.12.2018
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), vypracovaná statutárním orgánem – představenstvem obchodní společnosti
Pradědský lesní závod, a. s., se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 02598183,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10561 (dále
"ovládající osoba")
Ovládající osoba: Pradědský lesní závod, a. s.
IČO: 025 98 183
DIČ: CZ02598183
Ovládaná osoba: AGRO PRADĚD TOP s. r. o.
IČO: 043 53 692
DIČ: CZ04353692
Rozhodnutím řádné valné hromady obchodní společnosti Pradědský lesní závod, a. s., se sídlem
Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 025 98 183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
KS v Ostravě oddíl B, vložka 10561, byl dne 07. 12. 2015 schválen převod části závodu společnosti
označené jako „Středisko zemědělské výroby“, formou nepeněžitého vkladu na navýšení základního
kapitálu dceřiné společnosti AGRO PRADĚD TOP s. r. o., se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod
Pradědem, IČO: 043 53 692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka
63333.
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
AGRO PRADĚD TOP s. r. o. dne 21. 12. 2015 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu nepeněžním
vkladem jediného společníka části závodu, a to samostatné organizační jednotky označené jako
„Středisko zemědělské výroby“, která byla popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 169-14/2015 ze
dne 16. 11. 2015.
Důvodem převodu části závodu je umožnění bezproblémového čerpání přímých plateb zemědělcům –
dotačních pobídek na zemědělskou činnost. Převod a jeho zapsání bylo realizováno v prosinci roku
2015.
V roce 2016 byla mezi ovládanou a ovládající osobou uzavřena Smlouva o zemědělském pachtu ze
dne 18. 04. 2016, která umožnila dceřiné společnosti AGRO PRADĚD TOP s. r. o. hospodařit na
pronajatých pozemcích a nárokovat zemědělské a dotační tituly.
Dále byla mezi oběma subjekty uzavřena „Dohoda o spolupráci“, která definuje formy spolupráce
v oblasti užívání majetku a poskytování účetních služeb ovládající osobou osobě ovládané. Dohodnuté
cenové sazby v oblasti užívání majetku a účetních služeb jsou v čase a místě obvyklé.
V roce 2018 se uskutečnily mezi ovládající a ovládanou osobou vzájemné dodávky materiálu a služeb
ve výši 787 tis. Kč v členění - materiál....................................................................................... 238 tis. Kč
- opravy......................................................................................... 20 tis. Kč
- služby ......................................................................................... 529 tis. Kč
a mezi ovládanou a ovládající osobou dodávky ve výši 181 tis. Kč v členění - materiál ........ 61 tis. Kč
- služby ............ 120 tis. Kč
V uvedeném roce nedošlo k žádným činnostem, právním úkonům a opatřením, které by negativně
ovlivnily hospodaření propojených osob.

Představenstvo společnosti
Pradědský lesní závod, a. s.

