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ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH 

MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2019 

Statutární orgán společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. vypracoval dle ustanovení § 82 zákona o 
obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jen „zpráva o 
vztazích“) za rok 2019. Společnost ODEŘSKÝ STATEK a.s. má ve struktuře vztahů postavení 
ovládané osoby, přičemž ovládající osobou je pan Čestmír Motejzík. K ovládání dochází 
prostřednictvím valné hromady a správní rady společnosti. 

Jak vyplývá ze zprávy o vztazích, smluvní vztahy popisované ve zprávě o vztazích byly uzavřeny 
za podmínek obvyklých v obchodním styku, plnění a protiplnění odpovídala podmínkám 
obvyklého obchodního styku a společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. z nich nevznikla újma. 
V účetním období roku 2019 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 
ovládaných osob učiněno žádné jednání týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního 
kapitálu společnosti. 

Statutární orgán společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. vyhodnotil na základě dostupných 
informací výhody a nevýhody plynoucí z postavení společnosti v rámci popisované struktury 
vztahů a má za to, že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost ODEŘSKÝ 
STATEK a.s. výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu významné části 
pozemků, na kterých společnost hospodaří a zabezpečení stabilního odbytu zástavového 
skotu v termínech pro společnost výhodných. 

Zpráva o vztazích byla v souladu se stanovami společnosti předložena správní radě k 
přezkoumání. Správní rada ve svém stanovisku konstatuje, že neshledala žádné nesrovnalosti 

ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a 
stanov společnosti. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Beránek 

          statutární ředitel 
                  ODEŘSKÝ STATEK a.s. 
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STANOVISKO SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI ODEŘSKÝ STATEK a.s. 

KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2019 

 

Správní rada přezkoumala Zprávu o vztazích sestavenou na základě ustanovení § 82 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 

2019. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o 

vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti. 
 

 

za správní radu ODEŘSKÝ STATEK a.s. 
 Čestmír Motejzík 

          předseda správní rady 








