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PROSPEKT AKCIÍ  
Primoco UAV SE  

ISIN CZ0005135970  
 

Tento dokument představuje prospekt akcií společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 
1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546. 

Tento Prospekt je vyhotoven v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Emitenta úpisem nových 
akcií ve smyslu ustanovení § 474 a násl. ZOK. Nové akcie budou nabídnuty prostřednictvím veřejné 
nabídky ve smyslu ustanovení § 34 a násl. ZPKT v rámci trhu START provozovaného v rámci 
mnohostranného obchodního systému ve smyslu ustanovení § 69 ZPKT ze strany BCPP. Celkem bude 
k úpisu nabídnuto 722.154 kusů akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR). Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír 
na jméno. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR) bude určen představenstvem Emitenta, vždy však 
v rozmezí 250,- Kč až 350,- Kč. 

Tento Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky, č.j. 2018/108229/CNB/570 ze dne 
13.9.2018 ke sp.zn. S-Sp-2018/00057/CNB/572, které nabylo právní moci dne 14.9.2018. 
Rozhodnutím o schválení Prospektu cenného papíru Česká národní banka osvědčuje, že schválený 
Prospekt obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit 
rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky 
ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta. 

Tento Prospekt byl vyhotoven a informace v něm obsažené jsou aktuální ke dni 12. 9. 2018. 

Není-li dále v tomto Prospektu uvedeno jinak, mají pro účely tohoto Prospektu níže uvedené pojmy  
a zkratky použité v tomto Prospektu význam těmto přiřazený v kapitole E tohoto Prospektu. 
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KAPITOLA A: SHRNUTÍ PROSPEKTU 

Následující shrnutí je úvodem Prospektu a bylo připraveno v souladu se ZPKT, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2013 o prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, v platném znění a nařízením Komise (ES) 
č. 809/2004 ze dne 9. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektu, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.  

Shrnutí obsahuje požadované informace pro daný typ cenného papíru a emitenta označované jako 
„prvky“. Tyto prvky jsou číslovány v oddílech A až E (A.1 až E.7). Vzhledem k tomu, že některé prvky 
nejsou pro tento typ shrnutí požadovány, mohou se v něm vyskytovat mezery v pořadí číslování 
jednotlivých prvků. Přestože může být vložení některého prvku požadováno pro toto shrnutí,  
s ohledem na typ cenného papíru a emitenta je možné, že pro daný prvek nebude možné poskytnout 
žádnou relevantní informaci. V takovém případě je obsaženo krátké označení daného prvku, které je 
doplněno o slova „nepoužije se“. 

ODDÍL A – Úvod a upozornění 
A.1 Upozornění pro 

investory 
Toto shrnutí představuje úvod k Prospektu. 

Jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů Emitenta obsažených 
v Prospektu by mělo být založeno na tom, že investor zváží Prospekt 
jako celek, tj. všechny části Prospektu a případné dodatky. 

V případě, že bude u soudu vznesen nárok týkající se údajů uvedených 
v Prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad 
prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li 
v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. 

Osoba, která vyhotovila shrnutí Prospektu včetně jeho překladu, je 
odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Prospektu pouze v případě, že 
je shrnutí Prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu  
s ostatními částmi Prospektu, nebo že shrnutí Prospektu při společném 
výkladu s ostatními částmi Prospektu neobsahuje informace nezbytné 
k posouzení povahy cenného papíru a rizik s ním spojených tak, aby  
na jejich základě a při zvážení Prospektu jako celku mohl investor 
usoudit, zda je cenný papír pro něj vhodný. 

A.2 Souhlas Emitenta 
pro použití 
prospektu pro 
následnou nabídku 
akcií 

Není relevantní. Emitent neudělil souhlas a akcie Emitenta nepodléhají 
dalšímu prodeji nebo konečnému umístění finančními 
zprostředkovateli. 

 

ODDÍL B – Emitent 
B.1 Právní a obchodní 

název Emitenta 
Primoco UAV SE 

B.2 Sídlo, právní forma 
Emitenta a právní 
předpisy země 
registrace 

Sídlo Emitenta je umístěno na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, 
Praha 5 – Radotín, Česká republika. Právní forma Emitenta je evropská 
společnost. 

Emitent se řídí (i) právními předpisy České republiky, zejména zákonem 
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních 
předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
právních předpisů a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, 
ve znění pozdějších právních předpisů a (ii) nařízením Rady (ES)  
č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE), 
ve znění pozdějších změn. Při provozování UAV a poskytování leteckých 
prací na území České republiky se dále aplikují ustanovení zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. V případech, kdy Emitent vyváží UAV do 
nečlenských zemí EU, řídí se rovněž nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze 
dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu 
vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve 
znění pozdějších změn. 

B.3 Současné 
podnikání a hlavní 
činnost 

Hlavní činností Emitenta je vývoj a výroba plně automatického 
bezpilotního letadlového systému Primoco UAV. Letadlový systém 
představuje bezpilotní letoun model One 100 nebo One 150, pozemní 
řídicí stanice Ground Control Station a příslušenství letounu (například 
kamerový systém EO/IR). Dále Emitent vyvíjí a vyrábí pístový spalovací 
motor Primoco Engine 500. 

Hlavními trhy, na které se chce Emitent zaměřit, jsou Ruská federace, 
Jihovýchodní Asie, Blízký východ, Afrika a Jižní Amerika. 

Na následujících trzích je Emitent již v pokročilejší fázi jednání o prodeji 
UAV či poskytování leteckých prací pomocí UAV: Finsko, Švédsko, Ruská 
federace, Kazachstán, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Bangladéš, Irácká 
republika, Oman, Chile, Peru, Bolívie a Paraguay. 

B.4a Informace o 
trendech 

V segmentu středně velkých civilních bezpilotních letounů je jen velmi 
omezená konkurence pro Emitenta. Na jedné straně je to kvůli 
poměrně vysoké náročnosti vývoje, výroby a certifikace, na druhé 
straně je to dáno tím, že trh středně velkých civilních bezpilotních 
letounů vzniká.  

Emitent se zaměřuje na některé z nejrozvinutějších komerčních aplikací 
v oblasti působnosti UAV: kontrola hranic a pobřeží, řízení 
mimořádných situací, monitorování infrastruktury (tj. liniových staveb – 
ropovody, plynovody) a geodetické služby. 

U středně velkých UAV, jako těch vyráběných Emitentem, Emitent 
očekává, že největší míra využití z hlediska objemu bude v rámci 
veřejné bezpečnosti a kontroly hranic. 

B.5 Skupina Emitenta Osobami přímo ovládajícími Emitenta jsou dva akcionáři jednající ve 
shodě, konkrétně pan Ladislav Semetkovský a Ing. Gabriel Fülöpp, jež 
společně disponují 100 % podílem na základním kapitálu i hlasovacích 
právech Emitenta.  

Pan Ladislav Semetkovský je dále jakožto jediný společník ovládající 
osobou společnosti PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Výpadová 
1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 290 60 231 a společnosti 
PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED, založené a existující podle práva 
Kyperské republiky, registrační číslo HE 188645, se sídlem 2235 Latsia, 
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Gianni Kranidioti 101, 1st Floor, Flat/Office 102, Kyperská republika. 
Společnost PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED je provozovatelem 
portálu o cestování (russiantraveller.ru), portálu o běhání 
(russianrunner.ru) a portálu o stavebnictví (stroitelstvo365.ru) s tím, že 
obsah a provoz těchto portálů je určen výlučně pro ruský trh. 
Společnost PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o. v současné době nevykonává 
jakoukoli obchodní ani jinou činnost. Společnosti PRIMOCO 
INVESTMENTS LIMITED ani PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o. nejsou 
v současné době v žádném smluvním či jiném obdobném vztahu 
k Emitentovi a jsou propojeny výlučně osobou pana Ladislava 
Semetkovského (v minulosti měl Emitent s těmito společnostmi 
uzavřeny smlouvy o poskytnutí administrativních a provozních služeb 
na období let 2016 a 2017). 

Emitent je jediným akcionářem Akciové společností Primoco BPLA, 
založené a existující podle právního řádu Ruské federace, zapsané  
pod základním státním registračním číslem (OGRN) 1177746379106,  
se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, prostor 
VIII, 2. Patro, místnost 1. 

Struktura výše popsaných vztahů je pro přehlednost zachycena 
v následujícím organizačním diagramu. 

 
 
                                                                     100 % 
 
        49,59 %   50,41 %               
 
 
                                                                                 100 %     
 
 
   
        100 % 
 

 

 

 

B.6 Hlavní akcionáři Akcionáři Emitenta jsou (i) Ladislav Semetkovský, účast v rozsahu 50,41 
% na základním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta a (ii) Ing. 
Gabriel Fülöpp, účast v rozsahu 49,59 % na základním kapitálu a 
hlasovacích právech Emitenta. Uvedení akcionáři nemají odlišná 
hlasovací práva od ostatních (budoucích) akcionářů. Uvedení akcionáři 
jsou jakožto osoby jednající ve shodě ovládajícími osobami Emitenta. 

Ing. Gabriel 
Fülöpp 

Ladislav 
Semetkovský 

Primoco UAV SE 

Primoco BPLA 

PRIMOCO 
INVESTMENTS 

s.r.o. 

PRIMOCO 
INVESTMENTS 

LIMITED 
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B.7 Vybrané hlavní 
finanční údaje 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Tržby 6 510 0 1.146 8.022 18.207 
Výkonová 
spotřeba 

9.693 3.551 7.687 15.904 6.215 9.923 

Provozní 
hospodářský 
výsledek 

-9.126 -2.494 -
9.018 

-7.046 2.579 3.204 

Zisk před 
zdaněním 

-9.737 -1.540 -
8.188 

-7.639 2.602 2.163 

Zisk po 
zdanění 

-9.737 -1.540 -
8.188 

-7.639 2.602 2.163 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Dlouhodobý 
majetek 

3.557 5.297 6.866 8.942 9.491 8.086 

Oběžná 
aktiva 

7.614 14.263 22.696 17.698 18.898 21.178 

Aktiva 
celkem 

11.171 19.560 29.562 26.648 28.397 29.272 
 

Vlastní 
kapitál 

-86 -1.626 -8.274 -7.725 -5.123 -5.562 

Krátkodobé 
závazky 

713 10.644 10.292 5.307 4.454 34.715 

Dlouhodobé 
závazky 

10.455 10.455 27.455 28.947 28.947 0 

Pasiva 
celkem 

11.171 19.560 29.562 26.648 28.397 29.272 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Peněžní 
prostředky 
na začátku 
období 

2.203 3.843 3.843 3.843 5.065 5.065 

Čistý 
peněžní tok 
z provozní 
činnosti 

- 
11.461 

7.676 1.755 - 
10.377 

197 4.350 

Čistý 
peněžní tok 
z investiční 
činnosti 

- 1.548 - 
1.740 

- 
3.309 

- 6.893 - 549 -
1.409 
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Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

Vývoj tržeb odráží fáze vývoje Emitenta, kdy v roce 2016 Emitent vyvíjel 
produkt a následně začal s jeho prodejem. V roce 2017 došlo k prvnímu 
navýšení tržeb, kdy Emitent realizoval první zakázky v souvislosti 
s prodejem kamery EO/IR do Austrálie. Tržby za 2Q 2017 byly ovlivněny 
vrácením zálohy na poskytování leteckých prací v Chilské republice, jež 
byla uhrazena v 1Q 2017 (důvodem vrácení zálohy bylo rozhodnutí 
Emitenta letecké práce neposkytnout). Nárůst tržeb v 1Q a 2Q 2018 je 
způsoben realizací dílčích dodávek a souvisejících plateb v rámci 
prodeje 3 ks UAV společnosti OMNIPOL a.s. (první platba a dodávka 
byla realizována v 1Q 2018 a druhá platba a dodávka poté v 2Q 2018). 
Rostoucí náklady zachycují vývoj a rostoucí výrobu produktů. Růst aktiv 
je způsoben růstem hmotného majetku a zásob potřebných pro 
rostoucí výrobu (Emitent postupně nakoupil komponenty a materiál 
pro výrobu více jak 40 UAV k datu uveřejnění tohoto Prospektu s tím, 
že v uvedeném období došlo zatím k výrobě právě 40 kusů UAV). U 
dlouhodobých závazků se jedná o akcionářskou půjčku. Záporný vlastní 
kapitál bude řešen prostřednictvím generovaných zisků v budoucích 
obdobích. 

Nárůst peněžních prostředků je způsobený uzavřením nových 
kontraktů na prodej UAV a jejich komponentů a obdržení 
zálohy/doplatků kupní ceny. Výkonová spotřeba zohledňuje zejména 
zvýšené výdaje na nákup materiálu a externích služeb souvisejících 
s výrobou UAV, což má zároveň vliv na záporný provozní výsledek 
hospodaření. Kladný provozní výsledek za 1Q/2018 a 2Q/2018 je 
způsoben zahájením prodeje UAV. 

Nárůst hodnoty dlouhodobého majetku zohledňuje zahájení postupné 
výroby UAV a jejich komponentů, kdy bylo do majetku postupně 
vyrobeno 6 ks testovacích UAV, byly nakoupeny stroje a formy na jejich 
výrobu a nakoupeny dopravní prostředky sloužící pro přepravu UAV na 
letiště, kde dochází k testování jejich funkčnosti. 

Nárůst oběžných aktiv je způsoben výrobou UAV určených k prodeji na 
sklad a nákupem materiálu na výrobu UAV. Tyto UAV a náhradní díly 
k UAV jsou pak připraveny k následnému prodeji. 

Vývoj vlastního kapitálu kopíruje skutečnost, že Emitent vykazoval až 
do konce roku 2017 účetní ztrátu, proto musel využít pro financování 
výroby cizího kapitálu, zejména pak půjček od akcionářů. Tyto půjčky 

Čistý 
peněžní tok 
z finanční 
činnosti 

14.649 0 17.000 18.492 0 0 

Čisté zvýšení 
/ snížení 
peněžních 
prostředků 

1.640 5.936 15.446 1.222 - 352 2.941 

Peněžní 
prostředky 
na konci 
období 

3.843 9.779 19.289 5.065 4.713 8.006 
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mají pak vliv na výši krátkodobých a dlouhodobých závazků. 

B.8 Vybrané hlavní pro 
forma finanční 
údaje 

Nepoužije se. Tento Prospekt neobsahuje pro forma finanční údaje. 

B.9 Prognóza nebo 
odhad zisku 

Nepoužije se. Emitent nevyhotovil prognózy ani odhady zisku. 

B.10 Výhrady ve 
zprávách auditora 

Účetní závěrka Emitenta za rok 2016 byla ověřena auditorem, jak 
vyplývá ze zprávy auditora. Výrok auditora je bez výhrad, nicméně 
auditor učinil následující zdůraznění skutečnosti: 

„Zdůraznění skutečnosti 

Společnost vyvíjí nová technologická řešení v oblasti bezpilotních letadel 
a pokračování její obchodní činnosti je proto závislé na budoucí 
úspěšnosti těchto technologií na trhu, jak je uvedeno v bodě 2.1 přílohy 
k účetní závěrce. 

V souvislosti s vývojem nových technologických řešení v oblasti 
bezpilotních letadel je společnost závislá na finanční podpoře ze strany 
svých akcionářů, kteří se tuto podporu zavázali společnosti poskytovat 
po dobu minimálně 12 měsíců následujících ode dne sestavení účetní 
závěrky, jak je uvedeno v bodě 2.1 přílohy k účetní závěrce. Pokud by 
došlo k ukončení této podpory, existuje pochybnost, zda bude 
společnost schopna pokračovat i nadále ve své činnosti.“ 

Účetní závěrka Emitenta za rok 2017 byla ověřena auditorem, jak 
vyplývá ze zprávy auditora. Výrok auditora je bez výhrad, nicméně 
auditor učinil následující zdůraznění skutečnosti: 

„Zdůraznění skutečnosti 

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě „4 Předpoklad 
nepřetržitého trvání společnosti“ přílohy účetní závěrky, která popisuje 
činnost společnosti a podporu vlastníků společnosti. Společnost vyvíjí 
bezpilotní letouny. Budoucí pokračování činnosti společnosti závisí na 
obchodním úspěchu na trhu bezpilotních letounů. V současnosti je 
společnost závislá na finanční podpoře vlastníků. Vlastníci podepsali 
prohlášení o podpoře společnosti na nejbližších 12 měsíců. V případě, že 
by tato podpora byla ukončena, mohlo by to ohrozit schopnost 
společnosti pokračovat ve své činnosti. Tato skutečnost nepředstavuje 
výhradu.“. 

B.11 Vysvětlení 
v případě, že 
provozní kapitál 
není dostatečný 
pro současné 
požadavky 
Emitenta 

Nepoužije se. Provozní kapitál Emitenta je dostatečný pro současné 
požadavky Emitenta. 

 

ODDÍL C – Cenné papíry 
C.1 Druh a třída akcie, 

ISIN 
Veškeré akcie Emitenta jsou zaknihovanými kmenovými akciemi  
na jméno a tvoří jedinou třídu akcií, žádná jiná třída emitovaných akcií 



 

12 
 

neexistuje. ISIN: CZ0005135970 

C.2 Měna akcií Měnou emise je česká koruna. 

C.3 Počet vydaných 
akcií, 
splacení, 
nominální 
hodnota 

Společnost vydala 4.092.210 ks zaknihovaných kmenových akcií na 
jméno o nominální hodnotě 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR). Veškeré vydané 
akcie jsou plně splaceny. 

C.4 Práva spojená 
s akciemi 

S akciemi vydanými Emitentem je spojeno právo akcionáře účastnit  
se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní 
vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se Emitenta, je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady,  
a uplatňovat návrhy a protinávrhy. S akciemi je dále spojeno právo na 
podíl na zisku (dividendu) a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
Emitenta. 

C.5 Omezení volné 
Převoditelnosti 

Převoditelnost akcií není jakkoli omezena. 

C.6 Obchodování 
na regulovaném 
trhu 

Nabízené cenné papíry nejsou a nebudou předmětem žádosti o přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu. 

C.7 Dividendová 
Politika 

Emitent nepřijal jakoukoli zvláštní dividendovou politiku. 

 

ODDÍL D – Rizika 
D.1 Hlavní údaje 

o hlavních rizicích, 
která 
jsou specifická 
pro emitenta 
nebo 
jeho odvětví 

Finanční rizika 

Řízení finančního rizika Emitenta je zaměřeno na finanční rizika, která 
vycházejí z finančních nástrojů, kterým je Emitent vystaven v důsledku 
svých činností. Finanční rizika Emitenta zahrnují kreditní riziko, riziko 
změn měnových kurzů, riziko likvidity, riziko konkurence, riziko ztráty 
významných klientů, riziko ztráty významných klientů, riziko ztráty 
know-how, riziko reklamací, riziko, že Emitent nezíská dostatečné 
financování na další rozvoj, riziko ztráty klíčových vývojových 
pracovníků, riziko nepředvídatelné události, riziko spojené s ovládáním 
Emitenta a riziko vyplývající z již uzavřených obchodních smluv. 

Dohled nad řízením finančních rizik Emitenta je vykonáván v 
jednotlivých oblastech činnosti na základě reportingu v rámci 
rozhodování managementu Emitenta a také v rámci příslušného 
rozhodování statutárního orgánu Emitenta.  

Kreditní riziko 

Kreditní riziko představuje riziko neschopnosti dlužníka dostát svým 
dluhům z finančních nebo obchodních vztahů, které může vést k 
finančním ztrátám. Emitent je vystaven zejména kreditnímu riziku ze 
smluvních vztahů s obchodními společnostmi. Emitent v současné době 
nemá žádné závazky vůči úvěrovým institucím a závazky z obchodních 
vztahů dosahují zanedbatelné výše.  

Vedení Emitenta má zavedenu kreditní politiku a vystavení kreditnímu 
riziku je tak monitorováno na průběžné bázi.  
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K 30.6.2018 činí pohledávky Emitenta 2.411 tis. Kč. 

K 30.6.2018 činí závazky Emitenta 34.715 tis. Kč. 

Riziko změn měnových kurzů 

Emitent je vystaven měnovému riziku při prodejích, kdy významnou 
část tržeb generuje v cizí měně (USD, EUR) a zároveň značná část 
nákladů je denominována v České koruně. 

Riziko likvidity 

Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních 
prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta, tzn. nerovnováhy ve 
struktuře aktiv a pasiv Emitenta. Vzhledem ke struktuře financování 
(nulové zadlužení vůči třetím stranám – Emitent využívá pouze 
akcionářskou půjčku) toto riziko plyne ze závazků z obchodního styku. 
Emitent významně využívá záloh od odběratelů pro financování výroby 
a nákup komponentů.  

K 30.6.2018 činí krátkodobé závazky Emitenta 4.755 tis. Kč (mimo 
akcionářskou půjčku). 

K 30.6.2018 činí krátkodobé pohledávky Emitenta 2.338 tis. Kč. 

Riziko konkurence 

Emitent podniká v oblasti výroby UAV a poskytování leteckých prací a 
čelí celosvětové konkurenci. Komerční využití UAV je však regulováno 
celou řadou předpisů a certifikací, a tím je konkurence značně 
omezena. V České republice není žádný další srovnatelný subjekt. 
V globálním měřítku může dojít k nárůstu počtu konkurentů a tím 
zhoršení konkurenceschopnosti Emitenta. 

Riziko ztráty významných klientů 

Emitentovo podnikání je převážně založeno na realizaci jednotlivých 
zakázek a projektů. V současné době jsou v realizaci jednotky projektů 
a ztráta každého z nich může negativně ovlivnit hospodaření klienta.  

Riziko ztráty know-how 

Know-how Emitenta bylo postupně vytvořeno skupinou zaměstnanců. 
V případě odchodu klíčových zaměstnanců může dojít k vyzrazení 
technického nebo obchodního know-how, což může mít negativní 
dopad na hospodaření Emitenta. 

Riziko reklamací 

Vzhledem k tomu, že velká část výroby probíhá pod kontrolou 
Emitenta, existuje riziko, že zákazníci uplatní své reklamační nároky vůči 
Emitentovi. To může zhoršit finanční situaci Emitenta. 

Riziko, že Emitent nezíská dostatečné financování na další rozvoj 

V případě, že Emitent nezíská dostatečné financování na svůj další 
rozvoj, bude pokračovat ve své výrobě a dále navyšovat své tržby, 
nebude ale možné dosáhnout skokového růstu.  

Riziko ztráty klíčových vývojových pracovníků 

V případě odchodu klíčových zaměstnanců může dojít ke zpomalení 
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inovačního procesu Emitenta. 

Riziko nepředvídatelné události 

Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok), která 
způsobí poruchy na finančních trzích, může mít vliv na návratnost 
peněžních prostředků uložených Emitentem u finančních institucí, a 
ohrozit tak schopnost Emitenta splatit veškeré dlužné částky. 

Riziko spojené s ovládáním Emitenta 

Emitent je ovládán panem Ladislavem Semetkovským a panem Ing. 
Gabrielem Fülöppem, jež jsou osobami jednajícími ve shodě, přičemž 
tento vztah ovládání je založen výhradně na bázi přímého vlastnictví 
kontrolního balíku akcií tak, jak je popsáno v tomto Prospektu. Pokud 
by došlo k rozporu mezi zájmy akcionářů či ke změně kontroly ve 
vztahu k Emitentovi, mohla by taková skutečnost mít negativní dopad 
na Emitenta a/nebo investici do akcií. 

Riziko vyplývající z již uzavřených obchodních smluv 

Emitent uzavřel dne 27.12.2016 smlouvu na dodávku 5 ks UAV včetně 2 
ks řídících stanic Ministerstvu vnitra regionální vlády Kurdistánu 
(autonomní oblast Irácké republiky), a to za úplatu ve výši 943.000,- 
USD. Kupující již uhradil Emitentovi zálohu ve výši 400.000,- USD, 
nicméně k dnešnímu dni nedošlo k udělení licence k vývozu 
předmětného zboží. K obdobným situacím může v důsledku nutnosti 
udělení licence k vývozu dojít rovněž v budoucnu u dalších obchodních 
případů, kdy dojde k úhradě zálohy před okamžikem vydání licence 
k vývozu (uvedené představuje standardní obchodní model Emitenta) a 
tím i ke zhoršení ekonomické situace Emitenta. 

Provozní rizika 

Riziko ztráty klíčových osob 

Klíčové osoby Emitenta spolupůsobí při vytváření a uskutečňování 
klíčových strategií Emitenta. Jejich činnost je rozhodující pro strategické 
řízení Emitenta a jeho schopnost zavádět a uskutečňovat tyto strategie. 
Vzhledem k tomu, že tyto osoby jsou převážně akcionáři Emitenta, je 
Emitent přesvědčen, že bude schopen tyto osoby udržet ve Společnosti. 

Riziko neoprávněného zahájení insolvenčního řízení  

Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 
(„Insolvenční zákon“), je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů a 
dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto dluhy není 
schopen plnit, případně je-li předlužen. 

I přesto, že je od roku 2012 v účinnosti novela Insolvenčního zákona 
zaměřená proti šikanózním insolvenčním návrhům, která zakotvuje 
určitá opatření, která mají zabránit neopodstatněným a nepodloženým 
návrhům na zahájení insolvenčního řízení, nelze vyloučit, že takové 
návrhy nebudou podány. Insolvenční řízení je zahájeno soudní 
vyhláškou, kterou soud zveřejní nejpozději do 2 hodin od doručení 
insolvenčního návrhu soudu. Od okamžiku zveřejnění vyhlášky až do 
rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu (pokud soud nerozhodne 
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jinak) je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a 
s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné 
změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho 
nikoli zanedbatelné zmenšení. 

Soudní a jiná řízení 

K datu vydání Prospektu není Emitent účastníkem významných 
soudních, rozhodčích ani jiných řízení, která by významně souvisela s 
jeho finanční nebo obchodní situací. K datu tohoto Prospektu si 
Emitent není vědom žádných nevyřešených sporů, které by mohly 
ohrozit nebo značně nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek 
Emitenta. 

Přestože v současnosti neexistují žádná soudní, rozhodčí ani jiná řízení 
(probíhající nebo hrozící), která by měla významný nepříznivý dopad na 
obchodní nebo finanční situaci Emitenta, do budoucna nelze vznik 
takových sporů vyloučit. Negativní výsledek případných soudních sporů 
Emitenta a možné související náhrady škody mohou mít vliv na 
obchodní nebo finanční činnost Emitenta a jeho budoucí výhledy. 

Riziko spojené s pojištěním majetku 

Emitent má uzavřené majetkové pojištění všech významných aktiv. 
Nelze však zaručit, že náklady spojené s případnými živelnými či jinými 
nepředvídatelnými událostmi (jako například požár, bouřky, povodeň, 
záplava, vichřice, krupobití apod.) nebudou mít negativní dopad na 
majetek a hospodářskou a finanční situaci Emitenta, jelikož pojištění 
neposkytuje plné krytí veškerých rizik souvisejících s věcmi ve 
vlastnictví Emitenta. 

Zboží dvojího užití 

Produkty vyráběné Emitentem, tj. bezpilotní letouny, představují zboží 
dvojího užití ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 
2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, 
přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 
pozdějších změn.  

K vývozu zboží dvojího užití mimo území Evropské unie je pak nezbytné 
povolení Licenční správy. Vývozní povolení může mít podobu 
individuálního vývozního povolení (vztahuje se ke konkrétnímu 
množství a druhu zboží ve prospěch konkrétního odběratele a cílové 
zemi) nebo souhrnného vývozního povolení (vztahuje se k určenému 
zboží stejného charakteru bez určení konkrétního odběratele a 
s určením jedné či více cílových zemí). Žádost o udělení povolení se 
podává na předepsaném formuláři a jeho přílohu tvoří výpis 
z obchodního rejstříku vývozce, návrh kupní smlouvy či podepsaná 
kupní smlouva, přesná specifikace zboží a prohlášení zahraničního 
konečného uživatele. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 30 dnů s tím, že 
v odůvodněných případech může být prodloužena na 60 dnů. V případě 
vývozu do zemí Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko a USA je možné využít všeobecného 
vývozního povolení uděleného obecně závaznými právními předpisy, a 
to po splnění podmínky registrace (tuto Emitent splnil). 

Vývoz zboží dvojího užití pak může být dále omezen sankcemi Evropské 
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unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (ať již se jedná 
o vlastní opatření EU, případně o provedení závazných rezolucí Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů). Aktuálně se tato omezení 
vztahují zejména k vývozu na území Ruské federace, Íránu, KLDR a 
Sýrie. 

Riziko související se změnou legislativy pro UAV 

Právní úprava výroby a provozování bezpilotních letounů, tj. klíčové 
činnosti, které se Emitent věnuje, je v současné době v rámci 
jednotlivých států různorodá a nejednotná. V některých pohledech 
poté lze právní úpravu výroby a provozování bezpilotních letounů 
považovat za zcela nedostatečnou a nezohledňující aktuální stav 
techniky. S ohledem na uvedené tedy nelze do budoucna vyloučit 
případnou změnu legislativy, jež může vést k nutnosti vynaložení 
dodatečných nákladů ze strany Emitenta v rámci výroby, k riziku 
podmínění činnosti Emitenta získáním dodatečného povolení/licence, 
případně rovněž k omezení odbytu v případech, kdy by nová legislativní 
pravidla nebyli schopni plnit potencionální odběratelé Emitenta, 
jakožto uživatelé bezpilotních letounů. Klíčovými odběrateli Emitenta 
jsou však v současné době státní organizace, u kterých lze soulad 
s pravidly stanovenými příslušným státem předpokládat.  

Rizikové faktory vztahující se k České republice 

Politické, ekonomické, právní a sociální faktory 

Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý 
vliv faktory týkající se České republiky, které nelze objektivně předvídat 
a které je možné rozdělit na faktory politické, ekonomické, právní a 
sociální. Zejména změny v míře právní regulace či ve výkladu právní 
úpravy ve vztahu k Emitentovi mohou mít nepříznivý vliv na podnikání a 
finanční situaci Emitenta. Emitent nemůže výše zmíněné faktory jakkoli 
ovlivnit, zejména pak nemůže zajistit, že politický, ekonomický či právní 
vývoj v České republice bude příznivý ve vztahu k jeho podnikání. 

Ekonomická rizika vztahující se k České republice 

Ekonomická a hospodářská situace v České republice je ovlivněna 
řadou faktorů, které Emitent nemůže předvídat ani ovlivnit. Změny 
hospodářských, regulatorních, správních či jiných politik vlády 
a politický a ekonomický vývoj České republiky (včetně možných změn 
ratingů České republiky) by mohly mít výrazný vliv na českou 
ekonomiku, což by se mohlo negativně projevit na podnikání Emitenta, 
jeho finančním stavu, hospodářských výsledcích nebo schopnosti 
realizovat své podnikatelské plány.  

Rizika spojená s mírou inflace, výší úrokové míry a jejich změnami 

Hospodářské výsledky Emitenta jsou ovlivňovány mírou inflace. 
Významné zvýšení inflace nebo úrokové míry by mohly mít nepříznivý 
vliv na podnikání Emitenta a jeho finanční situaci. Emitent v současnosti 
nemá žádné závazky vůči úvěrovým institucím a zároveň při růstu 
cenové hladiny (zdražení vstupů), realizuje Emitent výhody z vlastní 
výroby. Z těchto důvodů můžeme toto riziko identifikovat jako nízké. 
Při pohledu na současnou makroekonomickou situaci můžeme výši 
inflace v rámci České republiky označit jako stabilní. Na druhou stranu 
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není možné zcela přesně predikovat její budoucí vývoj. 

Rizikové faktory vztahující se k Ruské federaci a třetím zemím 

V souvislosti s majetkovou účastí na dceřiné společnosti v Ruské 
federaci identifikuje Emitent riziko spočívající v možnosti uvalení 
dalších sankcí ze strany EU (v současné době se jedná zejména o 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska nestabilizující situaci na Ukrajině, v platném znění), 
které mohou ztížit či omezit realizaci obchodních vztahů. Vývoj 
uvedeného rizika řídící orgány Emitenta sledují na pravidelné bázi tak, 
aby případně bylo možné následky rizika minimalizovat. Budoucí vývoj 
tohoto rizika však nelze z dlouhodobého hlediska předvídat. 

Z hlediska činnosti Emitenta, tj. prodeje UAV, nejsou rizika související se 
zahraničními trhy relevantní, neboť v souladu s ustálenou smluvní praxí 
Emitenta započne výroba teprve po uhrazení zálohy a kupní cena je pak 
doplacena nejpozději k okamžiku předání UAV. Faktory spojené 
s konkrétními zahraničními trhy tak nemají dle názoru Emitenta jakýkoli 
vliv na jeho činnost. 

D.3 Rizika spojená 
s investicí 
do akcií 

Potenciální investor do akcií si musí sám podle svých poměrů určit 
vhodnost takové investice. Každý investor by měl především: 

- mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění akcií, 
výhod a rizik investice do akcií, a ohodnotit informace 
obsažené v tomto Prospektu (včetně jeho případných 
dodatcích); 

- mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a 
přístup k nim, a to vždy v kontextu své konkrétní finanční 
situace, investice do akcií a jejího dopadu na své celkové 
investiční portfolio; 

- mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl 
připraven nést všechna rizika investice do akcií; 

- úplně rozumět podmínkám akcií (tomuto Prospektu, včetně 
jeho případných dodatků) a být seznámen s chováním či 
vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního 
trhu; a 

- být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního 
poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, úrokových 
sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho 
investici a na jeho schopnost nést možná rizika. 

Investor nese riziko případné nevhodnosti investice do akcií. 

Riziko ztráty investice v případě likvidace Emitenta 

V případě akcií nelze vyloučit riziko nulové návratnosti investice. 
Akcionáři nemají nárok na vrácení emisního kursu po upsání a splacení 
akcií a účinném zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku. 

V případě likvidace Emitenta mají akcionáři právo na podíl na 
likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje jako podíl na zisku v souladu 
s ZOK. Podíl akcionářů na likvidačním zůstatku se určuje až po uhrazení 
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dluhů Emitenta a nelze tak vyloučit riziko nulového likvidačního 
zůstatku a v tomto důsledku ztrátu návratnosti investice do akcie. 

Dividendové riziko 

Investice do akcií Emitenta není spojena s pevným dividendovým 
výnosem. Výplata a výše dividend je závislá na rozhodnutí valné 
hromady Emitenta a není tak dána jakákoli záruka budoucí výplaty 
dividend. Valná hromada může současně rozhodnout o výplatě části 
zisku ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců či tichého 
společníka. 

Riziko nedostatečně likvidního trhu 

Jedná se o platformu BCPP, kde burza i členové burzy projevují velký 
zájem o rozvoj této platformy a tedy i udržení likvidity tohoto trhu. I 
přesto, že Emitent požádá o přijetí Akcií k obchodování v rámci trhu 
START, jež je součástí mnohostranného obchodního systému pod 
správou BCPP, nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně 
likvidní trh s Akciemi. Na případném nelikvidním trhu nemusí být 
investor schopen kdykoliv prodat Akcie v požadovaném časovém 
období za adekvátní tržní cenu.   

START je trhem pro menší společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil. 
EUR, které chtějí získat nový kapitál, případně, jejichž majitelé chtějí 
částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat 
tak svoji dosavadní činnost. Obchodování na trhu START je v podobě 
aukce, která probíhá 4x v roce, v předem stanovených dnech, tzv. 
START Days. Do této aukce se firmy, které mají zájem o získání kapitálu 
nebo prodej části nebo celku firmy, či kombinaci navýšení a prodeje, 
hlásí. 

Emitent plánuje pro emisi využít START Day, a to dne 2.10.2018. 

Riziko spojené s možným zředěním podílu akcionáře 

Potenciální investor by měl investovat do Akcií s vědomím, že 
dodatečným zvýšením základního kapitálu Emitenta (kde zároveň 
akcionář neupíše příslušnou část nových Akcií) se jeho podíl na 
Emitentovi relativně sníží. 

Kurzové riziko pro investory 

Měnové riziko vyplývá z hrozby negativního vlivu pohybu směnných 
kurzů na hodnotu investice vyjádřenou v příslušné měně. Riziko tedy 
dopadá na investory, kteří investují v cizí měně a následné 
výnosy/ztráty konvertují do měny svého domovského státu. V případě 
posilování měny domovského státu je tak kapitálový výnos krácen o 
kurzový rozdíl v době investování. 
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ODDÍL E – Nabídka 
E.1 Celkové čisté 

výnosy a celkové 
náklady na 
emisi/nabídku 

Odhadované náklady emise jsou následující: 

(a) náklady za právní služby ve výši 300.000,- Kč; 

(b) náklady za finanční poradenství ve výši 1,5 % z objemu celkové 
emise;  

(c) náklady na marketing 100.000,- Kč; 

Celkové čisté výnosy budou v případě minimálního rozsahu úpisu 
48.850.000,- Kč a v případě maximálního rozsahu úpisu 248.562.591,50 
Kč. 

E.2a Důvody nabídky 
a použití výnosů 

Důvodem této nabídky je zamýšlené rozšíření výrobních kapacit 
Emitenta prostřednictvím výstavby vlastního výrobního areálu a pořízení 
technologií a dále rovněž splacení úvěrů akcionářům Emitenta. 

E.3 Popis podmínek 
Nabídky 

Valná hromada Emitenta dne 4.9.2018 rozhodla o navýšení základního 
kapitálu o částku nejvýše 722.154,- Kč na celkovou částku nejvýše 
4.814.364,- Kč (jedná se o zvýšení základního kapitálu na základě veřejné 
nabídky podle § 475 písm. e) a § 480 až 483 ZOK) a vydání nových akcií v 
počtu až 722.154 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR) – v případě vydání 
celého počtu nových akcií bude mít Emitent vydaných 4.814.364 kusů 
Akcií. Úpis akcií nad rámec navržené výše základního kapitálu se 
nepřipouští. Nejnižší možná částka zvýšení základního kapitálu činí 
200.000,- Kč. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír, forma 
akcie je na jméno. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR) bude v souladu 
s rozhodnutím valné hromady Emitenta určen představenstvem 
Emitenta, vždy však v rozmezí 250,- Kč - 350,- Kč. Stávající akcionáři 
Emitenta se vzdali zákonného přednostního práva na úpis nových akcií.  

Veřejná nabídka poběží od 18.9.2018 do 2.10.2018.  

Nabídku nových akcií nelze po jejím zahájení rozhodnutím Emitenta 
odvolat ani pozastavit. 

Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup nových akcií 
výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo 
stanoveno na 250,- Kč až 350,- Kč za jednu novou akcii. Minimální počet 
požadovaných nových akcií v objednávce je omezen na 500 ks (dále jen 
„Minimální upisovaný objem“), maximální počet je omezen celkovým 
počtem nových akcií. Podanou objednávku k nákupu nových akcií nelze 
stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní 
objednávky po celé období nabídky, tj. od 18.9.2018 (včetně) až do 
2.10.2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se 
chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka CDCP, 
u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; 
účastník CDCP může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého 
zadává investor objednávku ke koupi nových akcií.  

V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných nových 
akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny 
(vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob 
vypořádání úpisu a koupě nových akcií relevantní).  
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V rámci veřejné nabídky nových akcií bude nabízeno až 722.154 kusů 
nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných nových akcií v rámci 
příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP 
www.pxstart.cz nejpozději 2. (druhý) pracovní den po START Day.  

Upsané a vydané nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch 
účtu jednotlivých investorů oproti uhrazení kupní ceny odpovídající 
emisnímu kursu nových akcií, a to nejpozději 3. (třetí) pracovní den 
následující pro START Day. 

Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, 
obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými 
upisovacími právy. 

Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně 
kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při 
dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného 
investora vztahují.  

Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných akcií určí Emitent v den 
START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých 
objednávkách. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu akcií a 
počtu akcií, které budou vydány na základě nabídky, budou následně 
veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém 
systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce 
www.pxstart.cz.  

S novými akciemi není možné před učiněním oznámení obchodovat. 
Nadlimitní opce (green shoe) se neuplatní. 

Dle údajů dostupných Emitentovi se na úpisu nebudou podílet stávající 
akcionáři Emitenta ani členové představenstva či dozorčí rady Emitenta. 
Emitentovi není známo, že by nějaká osoba hodlala v rámci nabídky 
upsat více než 5 (pět) % Nových akcií.  

E.4 Významný zájem 
pro 
emisi/nabídku, 
včetně  
konfliktních 
zájmů 

Emitent si není vědom žádného významného zájmu konkrétní osoby  
pro nabídku, ani konfliktního zájmu s výjimkou společnosti C Corporate 
Finance, s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré 
Město, IČO: 026 69 129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221363, která poskytuje 
Emitentovi obecné poradenství v souvislosti s přípravou a realizací emise 
a jejíž odměna je určena stanoveným procentem z dosaženého objemu 
emise. 

E.5 Prodávající 
akcionáři a 
dohody 
znemožňující 
prodej 
akcií 

Nepoužije se. Předmětem veřejné nabídky na základě tohoto Prospektu 
nebude prodej cenných papírů, nýbrž jejich úpis v rámci zvýšení 
základního kapitálu Emitenta.  

E.6 Částka a procento 
okamžitého 
zředění 
vyplývajícího 
z nabídky 

Následující tabulky obsahují údaje o zředění účasti stávajících akcionářů 
Emitenta na základním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta 
v důsledku nabídky akcii dle tohoto Prospektu, a to ve variantě (i) úpisu 
maximálního možného počtu akcií a (ii) minimálního možného počtu 
akcií. Ačkoli došlo ze strany stávajících akcionářů Emitenta k vzdání se 
přednostního práva na úpis předmětných akcií, nelze zcela vyloučit 
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možnost úpisu akcií v rámci nabídky dle tohoto Prospektu bez využití 
přednostního práva – v takovém případě by ke zředění nemuselo dojít 
vůbec (pokud by stávající akcionáři upsali veškeré akcie), případně by 
došlo ke zředění v nižším rozsahu než uváděném níže. 
 
 
Úpis všech 722.154 kusů nových akcií. 
  K datu Prospektu Po úpisu nových akcií 

Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % 
Ladislav 
Semetkovský 2.062.740 50,41% 2.062.740 42,85% 
Ing. Gabriel 
Fülöpp 2.029.470 49,59% 2.029.470 42,15% 

 
Úpis 200.000 kusů nových akcií. 
  K datu Prospektu Po úpisu nových akcií 

Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % 
Ladislav 
Semetkovský 2.062.740 50,41% 2.062.740 48,06 % 
Ing. Gabriel 
Fülöpp 2.029.470 49,59% 2.029.470 47,28 % 

 

E.7 Náklady, které 
Emitent nebo 
předkladatel 
nabídky účtuje 
investorovi 

Nepoužije se. Upisovatelům akcií nebudou v souvislosti s nabytím akcií 
účtovány Emitentem jakékoli poplatky, jiné náklady nebo daně. 
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KAPITOLA B: RIZIKOVÉ FAKTORY 

Investice do Emitenta a akcií podléhá mnoha rizikům. Před přijetím rozhodnutí o investici by 
měli investoři důkladně zvážit veškeré možné dopady a vyhodnotit související rizika, jež jsou 
spojena s Emitentem, právním prostředím, ve kterém Emitent uskutečňuje svou činnost  
a stejně tak veškeré informace uvedené v tomto Prospektu. Investoři by před přijetím 
rozhodnutí o investici měli rovněž zohlednit své potřeby, investiční cíle, zkušenosti, znalosti a 
svou celkovou finanční situaci. 

Níže popsané rizikové faktory jsou z pohledu Emitenta relevantními k datu tohoto Prospektu. 
Uvedené nevylučuje, že investice do Emitenta a akcií nemůže podléhat v současné době 
neznámým rizikovými faktorům, případně takovým rizikovým faktorům, jež Emitent k datu 
tohoto Prospektu nepovažuje za relevantní. 

V případě, kdy některý z rizikových faktorů nastane (případně jejich kombinace), může dojít 
k ovlivnění obchodní činnosti či finančním výsledkům Emitenta. V krajním případě může 
výskyt rizikových faktorů vést k úpadku Emitenta a k celkové ztrátě investice investorů 
učiněné do akcií Emitenta. 

1. Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi, podnikatelské činnosti Emitenta a jeho odvětví 

1.1 Finanční rizika 

Řízení finančního rizika Emitenta je zaměřeno na finanční rizika, která vycházejí z finančních 
nástrojů, kterým je Emitent vystaven v důsledku svých činností. Finanční rizika Emitenta 
zahrnují kreditní riziko, riziko změn měnových kurzů, riziko likvidity, riziko konkurence, riziko 
ztráty významných klientů, riziko ztráty významných klientů, riziko ztráty know-how, riziko 
reklamací, riziko, že Emitent nezíská dostatečné financování na další rozvoj, riziko ztráty 
klíčových vývojových pracovníků, riziko nepředvídatelné události, riziko spojené s ovládáním 
Emitenta a riziko vyplývající z již uzavřených obchodních smluv. 

Dohled nad řízením finančních rizik Emitenta je vykonáván v jednotlivých oblastech činnosti 
na základě reportingu v rámci rozhodování managementu Emitenta a také v rámci 
příslušného rozhodování statutárního orgánu Emitenta.  

1.1.1 Kreditní riziko 
Kreditní riziko představuje riziko neschopnosti dlužníka dostát svým dluhům z finančních 
nebo obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám. Emitent je vystaven zejména 
kreditnímu riziku ze smluvních vztahů s obchodními společnostmi. Vzhledem k tomu, že 
Emitent využívá z velké části záloh pro financování výroby, není kreditní riziko vyplývající 
z obchodních vztahů významné. Emitent v současné době nemá žádné závazky vůči úvěrovým 
institucím. 

Vedení Emitenta má zavedenu kreditní politiku a vystavení kreditnímu riziku je tak 
monitorováno na průběžné bázi.  

K 30.6.2018 činí výše pohledávek 2.411 tis. Kč. 

K 30.6.2018 činí výše pohledávek z obchodních vztahů 52 tis. Kč  

K 30.6.2018 činí závazky 34.715 tis. Kč. 
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K 30.6.2018 činí závazky z obchodních vztahů 86 tis. Kč. 

1.1.2 Riziko změn měnových kurzů 
Emitent realizuje významnou část tržeb v cizích měnách a zároveň hradí náklady v České 
koruně. Z toho vyplývají měnová rizika Emitenta. Emitent v současné době nepoužívá žádné 
zajišťovací mechanismy, kromě částečného přirozeného hedgingu spojeného s nákupem 
komponentů a užitečné zátěže (kamery, lidary, datalink atd.). 

1.1.3 Riziko likvidity 
Hlavním cílem řízení rizika likvidity je omezit riziko, že Emitent nebude mít k dispozici zdroje k 
pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálových výdajů, ke kterým jsou zavázáni. 
Emitent významně využívá záloh od odběratelů pro financování výroby a nákup komponentů. 
V současné době Emitent nemá žádné významné položky závazků včetně závazků vůči 
úvěrovým institucím. 

Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku 
tak, aby zajistily úhradu dluhů, jakmile se stanou splatnými.  

Emitent řídí riziko likvidity průběžným monitorováním plánovaného a aktuálního cashflow, 
financováním svých investic prostřednictvím dlouhodobého financování a jejich 
refinancováním. 

Likvidní pozice Emitenta a je monitorována průběžně managementem Emitenta a kvartálně 
přezkoumávána jeho statutárním a kontrolním orgánem.  

Riziko nedostatečné likvidity v budoucnu lze vyhodnotit jako nízké z důvodů nastavených 
procesů, kdy zálohy odběratelů při realizaci zakázek generují dostatečné finanční rezervy pro 
řešení nečekaných výkyvů ve financování. 

K 30.6.2018 činí krátkodobé závazky 34.715 tis. Kč. 

K 30.6.2018 činí krátkodobé pohledávky 2.338 tis. Kč. 

1.1.4 Riziko konkurence 
V České republice neexistuje konkurence pro Emitenta a v globálním měřítku je omezena 
velmi specifickým typem produktu. V případě vzniku nové konkurence je Emitent nadále 
schopen zvyšovat tržby díky diversifikaci svých zákazníků na zahraničních trzích. 

1.1.5 Riziko makroekonomického vývoje 
Objektivní potřeba služeb a produktu Emitenta je málo citlivá na ekonomickou situaci 
(ochrana hranic, kontrola infrastruktur). Díky rozdílným ekonomikám jednotlivých zemí, do 
kterých Emitent dodává, je možné toto riziko diversifikovat.   

1.1.6 Riziko ztráty významných klientů 
Emitent je v současné době ve fázi uzavírání kontraktů o dodávkách UAV a leteckých prací. 
Zatím jsou uzavřeny jednotky smluv a tudíž ztráta či výpadek každého zákazníka představuje 
potencionálně velkou změnu do ekonomiky Emitenta. Do budoucna se nepočítá s tím, že by 
některý z klientů měl tvořit významnou část tržeb v dlouhodobém horizontu. Tento 
předpoklad je založen na struktuře rozjednaných obchodních případů. I proto se Emitent 
snaží získávat kontrakty od různých subjektů z různých regionů. 
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1.1.7 Riziko ztráty know-how 
Náskok Emitenta díky vývoji a rozvoji odběratelské sítě buduje bariéru proti případné ztrátě 
specifického know-how. 

1.1.8 Riziko reklamací 
Vzhledem k tomu, že výroba probíhá pod kontrolou Emitenta, je riziko neočekávaných 
výrobních závad minimalizováno. Prodejní marže poskytuje Emitentovi dostatečný prostor 
pro vyřizování případných reklamací.  

1.1.9 Riziko, že Emitent nezíská dostatečné financování na další rozvoj 
V případě, že Emitent nezíská dostatečné financování na svůj další rozvoj, bude pokračovat ve 
své výrobě a dále navyšovat své tržby, nebude ale možné dosáhnout skokového růstu.   

1.1.10 Riziko ztráty klíčových vývojových pracovníků 
Know-how je včetně projektové dokumentace ve vlastnictví Emitenta, vývoj byl dokončen. 
V případě odchodu klíčových osob nebude docházet k přerušení výroby. 

1.1.11 Riziko nepředvídatelné události 
Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok), která způsobí poruchy na 
finančních trzích, může mít vliv na návratnost peněžních prostředků uložených Emitentem u 
finančních institucí, a ohrozit tak schopnost Emitenta splatit veškeré dlužné částky. 

1.1.12 Riziko spojené s ovládáním Emitenta 
Emitent je ovládán panem Ladislavem Semetkovským a panem Ing. Gabrielem Fülöppem 
přičemž tento vztah ovládání je založen výhradně na bázi přímého vlastnictví kontrolního 
balíku akcií tak, jak je popsáno v tomto Prospektu. Pokud by došlo k rozporu mezi zájmy 
akcionářů či ke změně kontroly ve vztahu k Emitentovi, mohla by taková skutečnost mít 
negativní dopad na Emitenta a/nebo investici do akcií. 

1.1.13 Riziko vyplývající z již uzavřených obchodních smluv 
Emitent uzavřel dne 27.12.2016 smlouvu na dodávku 5 ks UAV včetně 2 ks řídících stanic 
Ministerstvu vnitra regionální vlády Kurdistánu (autonomní oblast Irácké republiky), a to za 
úplatu ve výši 943.000,- USD. Kupující již uhradil Emitentovi zálohu ve výši 400.000,- USD, 
nicméně žádost o udělení licence k vývozu předmětného zboží podaná v prosinci 2016 
k Licenční správě byla v prosinci 2017 zamítnuta (v rámci předmětného řízení došlo 
opakovaně k přerušení řízení a tak stavění zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí) a 
v současné době probíhá diskuse s odběratelem o vyřešení situace; Emitent předpokládá 
částečné vrácení poskytnuté zálohy a současně předpokládá prodej předmětných UAV 
jinému zákazníkovi (samotná smlouva uvedenou situaci neupravuje). K obdobným situacím 
může v důsledku nutnosti udělení licence k vývozu dojít rovněž v budoucnu u dalších 
obchodních případů, kdy dojde k úhradě zálohy před okamžikem vydání licence k vývozu 
(uvedené představuje standardní obchodní model Emitenta) a tím i ke zhoršení ekonomické 
situace Emitenta.  
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1.2 Provozní rizika 

1.2.1 Riziko ztráty klíčových osob 
Klíčové osoby Emitenta spolupůsobí při vytváření a uskutečňování klíčových strategií 
Emitenta. Jejich činnost je rozhodující pro strategické řízení Emitenta a jeho schopnost 
zavádět a uskutečňovat tyto strategie. Vzhledem k tomu, že tyto osoby jsou převážně 
akcionáři Emitenta, je Emitent přesvědčen, že bude schopen udržet ve Společnosti 

1.2.2 Riziko neoprávněného zahájení insolvenčního řízení 
Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů („Insolvenční zákon“), je dlužník v úpadku, jestliže má více 
věřitelů a dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto dluhy není schopen plnit, 
případně je-li předlužen. 

I přesto, že je od roku 2012 v účinnosti novela Insolvenčního zákona zaměřená proti 
šikanózním insolvenčním návrhům, která zakotvuje určitá opatření, která mají zabránit 
neopodstatněným a nepodloženým návrhům na zahájení insolvenčního řízení, nelze vyloučit, 
že takové návrhy nebudou podány. Insolvenční řízení je zahájeno soudní vyhláškou, kterou 
soud zveřejní nejpozději do 2 hodin od doručení insolvenčního návrhu soudu. Od okamžiku 
zveřejnění vyhlášky až do rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu (pokud soud nerozhodne 
jinak) je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do 
ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto 
majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. 

1.2.3 Soudní a jiná řízení 
K datu vydání Prospektu není Emitent účastníkem významných soudních, rozhodčích ani 
jiných řízení, která by významně souvisela s jejich finanční nebo obchodní situací. K datu 
tohoto Prospektu si Emitent není vědom žádných nevyřešených sporů, které by mohly 
ohrozit nebo značně nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek Emitenta. 

Přestože v současnosti neexistují žádná soudní, rozhodčí ani jiná řízení (probíhající nebo 
hrozící), která by měla významný nepříznivý dopad na obchodní nebo finanční situaci 
Emitenta, do budoucna nelze vznik takových sporů vyloučit. Negativní výsledek případných 
soudních sporů Emitenta a možné související náhrady škody mohou mít vliv na obchodní 
nebo finanční činnost Emitenta a jeho budoucí výhledy. 

1.2.4 Riziko spojené s pojištěním majetku 
Emitent má uzavřené majetkové pojištění všech významných aktiv. Nelze však zaručit, že 
náklady spojené s případnými živelnými či jinými nepředvídatelnými událostmi (jako 
například požár, bouřky, povodeň, záplava, vichřice, krupobití apod.) nebudou mít negativní 
dopad na majetek a hospodářskou a finanční situaci Emitenta, jelikož pojištění neposkytuje 
plné krytí veškerých rizik souvisejících s věcmi ve vlastnictví Emitenta. 

1.2.5 Zboží dvojího užití 
Produkty vyráběné Emitentem, tj. bezpilotní letouny, představují zboží dvojího užití ve smyslu 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství 
pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 
pozdějších změn.  
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K vývozu zboží dvojího užití mimo území Evropské unie je pak nezbytné povolení Licenční 
správy. Vývozní povolení může mít podobu individuálního vývozního povolení nebo 
souhrnného vývozního povolení. Individuální vývozní povolení se užije, pokud žadatel má 
v úmyslu vývoz konkrétního množství a druhu zboží dvojího použití na základě smluvního 
ujednání mezi vývozcem a jeho zahraničním partnerem do jedné země určení. Souhrnné 
vývozní povolení umožňuje konkrétnímu vývozci vyvážet určité typy nebo kategorie zboží 
dvojího použití stejného charakteru do jedné nebo více určených zemí. Žadatel podává 
žádost o vývozní povolení na předepsaném formuláři Licenční správě. Tato žádost je 
podepsaná zástupcem statutárního orgánu a jsou k ní přiloženy požadované přílohy. Jedná se 
zejména o kolek v hodnotě 500,- Kč, originál nebo úředně ověřená fotokopie výpisu z 
obchodního rejstříku vývozce, obchodní doklad (kupní smlouva nebo její návrh mezi 
vývozcem a zahraničním smluvním partnerem) s přesnou specifikací kontrolovaného zboží 
včetně uvedení jeho množství, prohlášení zahraničního konečného uživatele, že zboží nebude 
používáno k výrobě nebo vývoji zbraní hromadného ničení, že bude používáno pouze k 
uvedenému účelu a nebude bez souhlasu země vývozce reexportováno, popř. originálem 
dovozního certifikátu příslušného orgánu státu dovozu, prohlášení o dalších skutečnostech, 
pokud by mohly mít význam pro výsledek řízení (např. v případě žádosti o souhrnné vývozní 
povolení schopnost dodržovat režim kontroly vývozu, zejména ověřovat konečné použití 
vyváženého zboží). Délka řízení o udělení povolení standardně trvá 30 dní od podání řádně 
vyplněné a podané žádosti. Může být prodloužena ve výjimečných případech na 60 dní, 
případně přerušena, respektive pozastavena pokud dojde k přerušení řízení z důvodu 
nesrovnalostí v žádosti a nutnosti vyžádání si od žadatele dalších informací. K udělení 
povolení nedojde zejména v případech, kdy (i) je to odůvodněno zahraničněpolitickými nebo 
bezpečnostními zájmy České republiky a/nebo (ii) konečný uživatel nebo konečné použití 
uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi 
hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské 
konečné použití. V případě vývozu do zemí Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norko, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko a USA je možné využít všeobecného vývozního povolení 
uděleného obecně závaznými právními předpisy, a to po splnění podmínky registrace (tuto 
Emitent splnil). 

Vývoz zboží dvojího užití pak může být dále omezen sankcemi Evropské unie v rámci společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky (ať již se jedná o vlastní opatření EU, případně o provedení 
závazných rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů). Aktuálně se tato 
omezení vztahují zejména k vývozu na území Ruské federace, Íránu, KLDR a Sýrie. 

1.2.6 Riziko související se změnou legislativy pro UAV 
Právní úprava výroby a provozování bezpilotních letounů, tj. klíčové činnosti, které se Emitent 
věnuje, je v současné době v rámci jednotlivých států různorodá a nejednotná. V některých 
pohledech poté lze právní úpravu výroby a provozování bezpilotních letounů považovat  
za zcela nedostatečnou a nezohledňující aktuální stav techniky. S ohledem na uvedené tedy 
nelze do budoucna vyloučit případnou změnu legislativy, jež může vést k nutnosti vynaložení 
dodatečných nákladů ze strany Emitenta v rámci výroby, k riziku podmínění činnosti Emitenta 
získáním dodatečného povolení/licence, případně rovněž k omezení odbytu v případech, kdy 
by nová legislativní pravidla nebyli schopni plnit potencionální odběratelé Emitenta, jakožto 
uživatelé bezpilotních letounů. Klíčovými odběrateli Emitenta jsou však v současné době 
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státní organizace, u kterých lze soulad s pravidly stanovenými příslušným státem 
předpokládat; uvedená skutečnost se však může do budoucna změnit (rovněž v průběhu 
výroby), v důsledku čehož by se hrozba negativních důsledků spojených s uvedeným rizikem 
mohla zvýšit.   

1.3 Rizikové faktory vztahující se k České republice 

1.3.1 Politické, ekonomické, právní a sociální faktory 
Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv faktory týkající se 
České republiky, které nelze objektivně předvídat a které je možné rozdělit na faktory 
politické, ekonomické, právní a sociální. Zejména změny v míře právní regulace či ve výkladu 
právní úpravy ve vztahu k Emitentovi mohou mít nepříznivý vliv na podnikání a finanční 
situaci Emitenta. Emitent nemůže výše zmíněné faktory jakkoli ovlivnit, zejména pak nemůže 
zajistit, že politický, ekonomický či právní vývoj v České republice bude příznivý ve vztahu k 
jeho podnikání. 

1.3.2 Ekonomická rizika vztahující se k České republice 
Ekonomická a hospodářská situace v České republice je ovlivněna řadou faktorů, které 
Emitent nemůže předvídat ani ovlivnit. Změny hospodářských, regulatorních, správních či 
jiných politik vlády a politický a ekonomický vývoj České republiky (včetně možných změn 
ratingů České republiky) by mohly mít výrazný vliv na českou ekonomiku, což by se mohlo 
negativně projevit na podnikání Emitenta, jeho finančním stavu, hospodářských výsledcích 
nebo schopnosti realizovat své podnikatelské plány.  

1.3.3 Rizika spojená s mírou inflace, výší úrokové míry a jejich změnami 
Hospodářské výsledky Emitenta jsou ovlivňovány mírou inflace. Významné zvýšení inflace 
nebo úrokové míry by mohly mít nepříznivý vliv na podnikání Emitenta a jeho finanční situaci. 
Jak je zmíněno výše v bodu 1.1.1 Emitent v současnosti nemá žádné závazky vůči úvěrovým 
institucím a zároveň při růstu cenové hladiny (zdražení vstupů), realizuje Emitent výhody 
z vlastní výroby. Z těchto důvodů můžeme toto riziko identifikovat jako nízké. Při pohledu na 
současnou makroekonomickou situaci můžeme výši inflace v rámci České republiky označit 
jako stabilní. Na druhou stranu není možné zcela přesně predikovat její budoucí vývoj. 

1.4 Rizikové faktory vztahující se k Ruské federaci a třetím zemím 

V souvislosti s majetkovou účastí na dceřiné společnosti v Ruské federaci identifikuje Emitent 
riziko spočívající v možnosti uvalení dalších sankcí ze strany EU (v současné době se jedná 
zejména o nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
nestabilizující situaci na Ukrajině, v platném znění), které mohou ztížit či omezit realizaci 
obchodních vztahů. Vývoj uvedeného rizika řídící orgány Emitenta sledují na pravidelné bázi 
tak, aby případně bylo možné následky rizika minimalizovat. Budoucí vývoj tohoto rizika však 
nelze z dlouhodobého hlediska předvídat. 

V důsledku shora popsaných sankčních opatření se v současné době staví Licenční správa 
obecně negativně k udělení vývozních povolení na území Ruské federace. Emitent však získal 
vývozní povolení ze strany Licenční správy ve prospěch své ruské dceřiné společnosti pro 
účely poskytování leteckých prací. S ohledem na sankce uvalené vůči Ruské federace lze 
prodej realizovat pouze při splnění podmínek stanovených v rámci vydaných povolení – 



 

28 
 

zejména získání certifikace ruským Úřadem pro civilní letectví (Rosaviacia), schválení 
konkrétního zákazníka leteckých prací, zákaz dalšího prodeje UAV bez souhlasu Licenční 
správy, umožnění kontroly apod.  

Z hlediska činnosti Emitenta, tj. prodeje UAV, nejsou rizika související se zahraničními trhy 
relevantní, neboť v souladu s ustálenou smluvní praxí Emitenta započne výroba teprve po 
uhrazení zálohy a kupní cena je pak doplacena nejpozději k okamžiku předání UAV. Faktory 
spojené s konkrétními zahraničními trhy tak nemají dle názoru Emitenta jakýkoli vliv na jeho 
činnost. 

2. Rizikové faktory týkající se akcií 

2.1 Obecná rizika spojená s akciemi 

Potenciální investor do akcií si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice. 
Každý investor by měl především: 

- mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění akcií, výhod a rizik investice 
do akcií, a ohodnotit informace obsažené v tomto Prospektu (včetně jeho případných 
dodatcích); 

- mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to 
vždy v kontextu své konkrétní finanční situace, investice do akcií a jejího dopadu na 
své celkové investiční portfolio; 

- mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna 
rizika investice do akcií; 

- úplně rozumět podmínkám akcií (tomuto Prospektu, včetně jeho případných 
dodatků) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele 
nebo finančního trhu; a 

- být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře 
dalšího vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv 
na jeho investici a na jeho schopnost nést možná rizika. 

Investor nese riziko případné nevhodnosti investice do akcií. 

2.2 Riziko ztráty investice v případě likvidace Emitenta 

V případě akcií nelze vyloučit riziko nulové návratnosti investice. Akcionáři nemají nárok  
na vrácení emisního kursu po upsání a splacení akcií a účinném zápisu zvýšení základního 
kapitálu do obchodního rejstříku. 

V případě likvidace Emitenta mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento 
podíl se určuje jako podíl na zisku v souladu s ZOK. Podíl akcionářů na likvidačním zůstatku se 
určuje až po uhrazení dluhů Emitenta a nelze tak vyloučit riziko nulového likvidačního 
zůstatku a v tomto důsledku ztrátu návratnosti investice do akcie. 

2.3 Dividendové riziko 

Investice do akcií Emitenta není spojena s pevným dividendovým výnosem. Výplata a výše 
dividend je závislá na rozhodnutí valné hromady Emitenta a není tak dána jakákoli záruka 
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budoucí výplaty dividend. Valná hromada může současně rozhodnout o výplatě části zisku ve 
prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců či tichého společníka. 

2.4 Riziko nedostatečně likvidního trhu 

Jedná se o platformu Burzy cenných papírů Praha, kde burza i členové burzy projevují velký 
zájem o rozvoj této platformy a tedy i udržení likvidity tohoto trhu. I přesto, že Emitent 
požádá o přijetí Akcií k obchodování na regulovaném trhu Start pod správou BCPP, nemůže 
existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní trh s Akciemi. Na případném nelikvidním 
trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Akcie v požadovaném časovém období za 
adekvátní tržní cenu.  

2.5 Riziko spojené s možným zředěním podílu akcionáře 

Potenciální investor by měl investovat do Akcií s vědomím, že dodatečným zvýšením 
základního kapitálu Emitenta (kde zároveň akcionář neupíše příslušnou část nových Akcií) se 
jeho podíl na Emitentovi relativně sníží. 

2.6 Kurzové riziko pro investory 

Měnové riziko vyplývá z hrozby negativního vlivu pohybu směnných kurzů na hodnotu 
investice vyjádřenou v příslušné měně. Riziko tedy dopadá na investory, kteří investují v cizí 
měně a následné výnosy/ztráty konvertují do měny svého domovského státu. V případě 
posilování měny domovského státu je tak kapitálový výnos krácen o kurzový rozdíl v době 
investování. 



 

30 
 

KAPITOLA C: INFORMACE O EMITENTOVI 

1. Odpovědné osoby. 
Osobou odpovědnou za údaje uvedené v tomto Prospektu je společnost Primoco UAV SE,  
se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546, která 
prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle 
jejího nejlepšího vědomí údaje obsažené v Prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny 
žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Prospektu.  

V Praze, dne 12. 9. 2018 

 
_____________________ 
Primoco UAV SE 
Ladislav Semetkovský, člen představenstva 
 

2. Oprávnění auditoři. 
Emitent není dle obecně závazných právních předpisů povinen  nechat ověřit své účetní 
výkazy auditorem. 

Za období 2016 byla účetní závěrka ověřena společností Deloitte Audit s.r.o., se sídlem 
Karolinská 654/2, PSČ: 186 00, Praha 8 – Karlín, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349, členství v profesní 
organizaci – Komoře auditorů České republiky, evidenční číslo oprávnění 079. Odpovědnou 
osobou byl Ing. Jiří Sauer, evidenční číslo oprávnění 2301. Účetní závěrka Emitenta za rok 
2016 byla ověřena auditorem, jak vyplývá ze zprávy auditora. Výrok auditora je bez výhrad, 
nicméně auditor učinil následující zdůraznění skutečnosti: 

„Zdůraznění skutečnosti 

Společnost vyvíjí nová technologická řešení v oblasti bezpilotních letadel a pokračování její 
obchodní činnosti je proto závislé na budoucí úspěšnosti těchto technologií na trhu, jak je 
uvedeno v bodě 2.1 přílohy k účetní závěrce. 

V souvislosti s vývojem nových technologických řešení v oblasti bezpilotních letadel je 
společnost závislá na finanční podpoře ze strany svých akcionářů, kteří se tuto podporu 
zavázali společnosti poskytovat po dobu minimálně 12 měsíců následujících ode dne sestavení 
účetní závěrky, jak je uvedeno v bodě 2.1 přílohy k účetní závěrce. Pokud by došlo k ukončení 
této podpory, existuje pochybnost, zda bude společnost schopna pokračovat i nadále ve své 
činnosti.“ 

Účetní závěrka za rok 2017 byla ověřena společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 
2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku 



 

31 
 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, členství v profesní organizaci – 
Komoře auditorů České republiky, evidenční číslo oprávnění 080. Odpovědnou osobou je  
Ing. Rostislav Kuneš, evidenční číslo oprávnění 1307. Účetní závěrka Emitenta za rok 2017 
byla ověřena auditorem, jak vyplývá ze zprávy auditora. Výrok auditora je bez výhrad, 
nicméně auditor učinil následující zdůraznění skutečnosti: 

„Zdůraznění skutečnosti 

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě „4 Předpoklad nepřetržitého trvání 
společnosti“ přílohy účetní závěrky, která popisuje činnost společnosti a podporu vlastníků 
společnosti. Společnost vyvíjí bezpilotní letouny. Budoucí pokračování činnosti společnosti 
závisí na obchodním úspěchu na trhu bezpilotních letounů. V současnosti je společnost závislá 
na finanční podpoře vlastníků. Vlastníci podepsali prohlášení o podpoře společnosti na 
nejbližších 12 měsíců. V případě, že by tato podpora byla ukončena, mohlo by to ohrozit 
schopnost společnosti pokračovat ve své činnosti. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.“. 

Změna auditora byla čistě obchodním rozhodnutím Emitenta, neboť původní auditor nebyl 
schopen z časových důvodů připravit audit účetní závěrky za rok 2017 v termínu 
požadovaném Emitentem.  

Emitentovi není znám žádný významný zájem výše uvedených auditorů, když tito zejména 
nikdy nebyli a ani nejsou vlastníky jakýchkoli akcií vydaných Emitentem ani nikdy nebyli a ani 
nejsou členy jakýchkoli orgánů Emitenta. Vztah Emitenta a výše uvedených auditorů byl 
omezen výlučně na provedení auditu účetních závěrek. 

3. Vybrané finanční údaje. 
 2016 1Q 

2017 
1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Tržby z prodeje výrobků a 
služeb 

6 510 0 
 

1.146 8.022 18.207 

Výkonová spotřeba 9.693 3.551 7.687 15.904 6.215 9.923 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

- 3.810 -2.084 -1.173 - 9.337 -2.227 -567 

Osobní náklady 2.450 983 1.910 3.813 1.226 3.032 
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti 

634 0 0 1.508 0 754 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 4.458 0 0 
Ostatní provozní náklady 165 554 594 762 229 1.861 

 
Provozní výsledek 
hospodaření 

-9.126 -2.494 -9.018 -7.046 2.579 3.204 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 

500 0 0 1.492 0 1.013 
 

Finanční výsledek 
hospodaření 

- 611 954 830 - 593 23 -1.041 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

- 9.737 -1.540 -8.188 - 7.639 2.602 2.163 

Výsledek hospodaření ́za 
účetní období ́

-9.737 -1.540 -8.188 -7.639 2.602 2.163 
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Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Aktiva celkem 11.171 19.560 29.562 26.648 28.397 29.272 
Dlouhodobý majetek 3.557 5.297 6.866 8.942 9.491 8.086 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

1.467 1.467 1.467 2.347 2.347 987 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

2.090 3.830 4.958 6.154 6.703 6.658 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 441 441 441 441 

Oběžná aktiva 7.614 14.263 22.696 17.698 18.898 21.178 
Pohledávky 523 834 692 1.918 1.791 2.411 
Peněžní prostředky 3.843 9.779 19.288 5.065 4.713 8.006 

       

Pasiva celkem 11.171 19.560 29.562 26.648 28.397 29.272 

Vlastní kapitál - 86 -1.626 -8.274 - 7.725 - 5.123 -5.562 

Základní kapitál 4.092 4.092 4.092 4.092 4.092 4.092 
Výsledek hospodaření 
minulých let 

- 676 - 
10.413 

-
10.413 

- 10.413 - 18.052 -
18.052 

Cizí zdroje 11.257 21.186 37.836 34.254 33.520 34.834 
Závazky 11.168 21.099 37.747 34.254 33.401 34.715 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

Výše uvedené údaje (s výjimkou údajů za 1Q 2017, 2Q 2017, 1Q 2018 a 2Q 2018) jsou 
čerpány z účetních nekonsolidovaných závěrek, jež byly ověřeny auditorem. Účetní závěrky 
byly vypracovány v souladu s českými účetními předpisy, zejména pak zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 2016 1Q 2017 1Q + 2Q 
2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Peněžní prostředky na 
začátku období 

2.203 3.843 3.843 3.843 5.065 5.065 

Čistý peněžní tok z 
provozní činnosti 

- 11.461 7.676 1.755 - 10.377 197 4.350 

Čistý peněžní tok z 
investiční činnosti 

- 1.548 - 1.740 -3.309 - 6.893 - 549 -1.409 

Čistý peněžní tok z 
finanční činnosti 

14.649 0 17.000 18.492 0 0 

Čisté zvýšení / snížení 
peněžních prostředků 

1.640 5.936 15.446 1.222 - 352 2.941 

Peněžní prostředky na 
konci období 

3.843 9.779 19.289 5.065 4.713 8.006 
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4. Rizikové faktory. 
Bližší analýza rizikových faktorů je obsažena v kapitole B tohoto Prospektu. 

5. Údaje o Emitentovi. 

5.1 Historie a vývoj Emitenta 

Obchodní firma:  Primoco UAV SE 

Místo registrace:  Česká republika, Městský soud v Praze, sp.zn. H 1546 

Identifikační číslo osoby: 037 94 393 

Datum založení, trvání:  28.1.2015, na dobu neurčitou 

Datum vzniku:   12.2.2015 

Sídlo: Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, Česká 
republika 

Právní forma:   Evropská společnost 

Právní předpisy: Při své činnosti se Emitent řídí (i) právními předpisy České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
právních předpisů a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské 
společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů a (ii) 
nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001  
o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších 
změn. Při provozování UAV a poskytování leteckých prací na 
území České republiky se dále aplikují ustanovení zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případech, kdy 
Emitent vyváží UAV do nečlenských zemí EU, řídí se rovněž 
nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, 
kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, 
přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve 
znění pozdějších změn. 

Telefonní číslo:   + 420 603 469 606 

Vývoj Emitenta: 

Emitent byl založen rozhodnutím jediného zakladatele, společnosti SPOLEČNOST RAZ, DVA, 
TŘI, SE, IČO: 291 37 390, dne 28.1.2015 a vznikl dne 12.2.2015 zápisem do obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546. Jediným upisovatelem 
akcií Emitenta při založení byla společnost SPOLEČNOST RAZ, DVA, TŘI, SE, IČO: 291 37 390, 
jež byla jediným akcionářem Emitenta do 16.2.2015. 
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Základní kapitál Emitenta činil v době založení 3.327.000,- Kč (120.000,- EUR) a byl rozvržen 
na 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 166.350,- Kč 
(6.000,- EUR). Ode dne 26.2.2015 byl základní kapitál Emitenta nově rozvržen na 100 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR).  

Dne 14.12.2015 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu Emitenta tak, že tento nově činil 
3.792.780,- Kč (136.800,- EUR) a byl rozvržen na 114 ks kmenových akcií na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR). 

Dne 16.5.2016 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu Emitenta tak, že tento nově činil 
4.092.210,- Kč (147.600,- EUR) a byl rozvržen na 123 ks kmenových akcií na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR). 

Dne 14.2.2018 došlo k přeměně listinných akcií Emitenta na zaknihované akcie a současně 
došlo ke štěpení akcií tak, že původních 123 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR) bylo přeměněno na 4.092.210 ks 
zaknihovaných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (EUR 
0,036068530207394048692515779981966). 

Základní kapitál Emitenta je splacen v plném rozsahu. 

V roce 2015 zahájil Emitent činnost v oblasti vývoje bezpilotního letounu a výroby prototypu, 
který byl zalétán v srpnu 2015. V lednu 2016 byla zahájena příprava sériové výroby a 
následně testování prvního letounu. V květnu 2017 Emitent obdržel povolení k létání letounu 
bez pilota vydané Úřadem pro civilní letectví a povolení pro poskytování leteckých prací 
vydané taktéž Úřadem pro civilní letectví. V dubnu 2017 založil Emitent dceřinou společnost 
Primoco BPLA v Ruské federaci. Do 31. 12. 2017 společnost vyrobila 40 bezpilotních letounů 
s tím, že na 5 ks UAV byla uzavřena smlouva o dodávce do Kurdistánu (autonomní oblast 
Irácké republiky) (k tomu viz blíže Kapitola B odst. 1.1.14 tohoto Prospektu), 3 ks UAV byly 
prodány společnosti OMNIPOL a.s., IČO: 250 63 138 (k tomu viz Kapitola C odst. 19.6 tohoto 
Prospektu), 6 ks UAV je určeno pro ruskou dceřinou společnost (k tomu viz Kapitola C odst. 
24 tohoto Prospektu, včetně popisu činnosti předmětné dceřiné společnosti), 4 ks UAV jsou 
určeny pro poskytování leteckých prací Emitentem a zbývajících 22 ks UAV je na skladě 
Emitenta připraveno k prodeji. V roce 2018 se Emitent zaměřil na dokončení vývoje a 
testování motoru Primoco Engine 500 (k tomu viz odst. 6.1 níže) a v rozpracované výrobě je 
dalších 7 ks UAV (2ks UAV jsou určeny pro společnost Summit Defense, s.r.o. – k tomu viz 
Kapitola C odst. 19.6 tohoto Prospektu). 

5.2 Investice 

V roce 2016 byla předmětem investic Emitenta příprava sériové výroby (výroba forem a 
technického vybavení) a v roce 2017 testování UAV a příprava provozní a výrobní 
dokumentace. Částky vynaložené na popsané investice v letech 2016 – 2017 jsou v plném 
rozsahu zahrnuty v nákladech Emitenta za uvedená období.  

V roce 2016 byly výdaje na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši 1.548 tis. Kč, z toho 
bylo v ceně 1.008 tis Kč vyrobeno do majetku 3 ks testovacích UAV, 190 tis. Kč bylo 
investováno do software využívaného při výrobě UAV a 200 tis. Kč do nových negativních 
forem na výrobu komponentů UAV. 
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V roce 2017 byly výdaje na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši 6.320 tis. Kč, z toho 
byly nakoupeny 2 ks dopravních prostředků v ceně 1.760 tis. Kč, za částku ve výši 2.278 tis. Kč 
byly do majetku zařazeny další 3 ks testovacích UAV a také technicky zhodnoceny stávající 
testovací UAV, za 850 tis. Kč byly pořízeny 2 ks Ground Station. Emitent také investoval do 
výroby vlastního leteckého motoru, v roce 2017 proběhla celková investice ve výši 1.200 tis. 
Kč. 

Výroba Emitenta je v současné době plně zainvestována, což umožňuje nepřetržitou výrobu 
až 50 UAV za rok. Předpokládáme, že Emitent nebude potřebovat žádné další kapitálové 
investice, které by byly potřebné k udržení nebo vylepšení výrobních kapacit pro udržení 
současné kapacity výroby.  

Ve střednědobém horizontu očekáváme zvýšení výrobní kapacity na cca 250 letadel za rok. 
To si vyžádá dodatečné kapitálové výdaje a zvýšení počtu zaměstnanců ve výrobě až o 50 
osob.  

Tak, jak je uvedeno v Kapitole A (shrnutí Prospektu) bodě E.2a tohoto Prospektu, důvodem 
této nabídky akcií je zamýšlené rozšíření výrobních kapacit Emitenta prostřednictvím 
výstavby vlastního výrobního areálu a pořízení technologií a dále rovněž splacení úvěrů 
akcionářům Emitenta. 

Emitent se doposud smluvně ani jakkoli jinak nezavázal k žádným konkrétním budoucím 
investicím. 

6. Přehled podnikání. 

6.1 Hlavní činnosti 

Předmětem činnosti Emitenta je vývoj, výroba a prodej civilních bezpilotních letounů Primoco 
UAV, model One 100 a One 150. Od ledna 2016 Emitent provozuje plně funkční sériovou 
linku pro model One 100 ve výrobním závodě v Praze. Současná výrobní kapacita Emitenta 
činí 50 UAV za rok. Emitent vyrobil do 31.12.2017 40 ks UAV s tím, že 3 již byly prodány 
(jedná se o prodej společnosti OMNIPOL a.s., IČO: 250 63 138 (k tomu viz Kapitola C odst. 
19.6 tohoto Prospektu)), na 5 ks je učiněna závazná objednávka (podepsána smlouva a 
uhrazena záloha) (jedná se o 5 ks do Kurdistánu (autonomní oblast Irácké republiky) (k tomu 
viz blíže Kapitola B odst. 1.1.14 tohoto Prospektu)) a 6 ks je určeno pro ruskou dceřinou 
společnost (k tomu viz Kapitola C odst. 24 tohoto Prospektu). 4 ks vyrobených UAV jsou 
určeny pro poskytování leteckých prací Emitentem a zbývajících 22 ks má Emitent na skladě 
k prodeji. V současně době vede Emitent jednání o prodeji 130 ks UAV do 14 zemí světa. 
V roce 2018 emitent rozpracoval výrobu dalších 7 ks UAV, přičemž 2 ks UAV jsou určeny pro 
společnost Summit Defense s.r.o. (k tomu viz Kapitola C odst. 19.6 tohoto Prospektu). 

Emitent je rovněž oprávněn poskytovat prostřednictvím UAV letecké práce (konkrétně 
provádění leteckého snímkování, kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkové lety a výuku 
v letecké škole), a to na základě povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví dne 15.5.2017 
pod č.j. 5349-17-701, sp.zn. LP-UAS-0279. Zahájení poskytování leteckých prací Emitent 
plánuje v průběhu roku 2018, nicméně k okamžiku vyhotovení tohoto Prospektu se 
zahájením leteckých prací doposud nezačal. 
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Emitent má 11 zaměstnanců, 10 smluvních obchodních zastoupení a prodejních partnerů a 
dále rozšiřuje obchodní a servisní zastoupení. Emitent zřídil 100% ruskou dceřinou společnost 
(AO Primoco BPLA), která bude provozovat civilní bezpilotní letouny Emitenta na území Ruské 
federace na základě licencí udělovaných Licenční správou (k tomu viz blíže Kapitola C, odst. 
24 tohoto Prospektu). 

Primoco UAV je středně velké UAV s pevnými křídly navržené tak, aby vyhovovalo potřebám 
trhu pro středně velká komerční letadla. Dle názoru Emitenta zaznamená tento segment trhu 
masivní růst v příštích 5 - 10 letech.  

Primárním trhem pro Emitenta jsou profesionální uživatelé. Typickými zákazníky Emitenta 
jsou vládní agentury a velké organizace. Obvyklé úkoly zahrnují monitorování infrastruktury 
(například ropovody, plynovody), ochrana hranic a pobřeží, monitoring požárů nebo 
geodetické práce. Emitent podepsal první smlouvy na dodávky bezpilotních letounů  
a poskytování leteckých prací v regionu Evropy a Asie (6 ks UAV Ruská federace (s omezeními 
popsanými v Kapitole B, odst. 1.4 tohoto Prospektu), 5 ks UAV Kurdistán (autonomní oblast 
Irácké republiky), 3 ks UAV pro společnost společnosti OMNIPOL a.s., IČO: 250 63 138, jejichž 
finální zemí určení je Malajsie (k tomu viz Kapitola C odst. 19.6 tohoto Prospektu) a 2 ks UAV 
pro společnost Summit Defense s.r.o., IČO: 060 77 684, jejichž finální zemí určení je Burkina 
Faso (k tomu viz Kapitola C odst. 19.6 tohoto Prospektu)). Emitent rovněž aktivně rozvíjí 
segment Drone-as-a-Service (tj. poskytování leteckých prací prostřednictvím UAV) a stal se 
licencovaným poskytovatelem leteckých prací v České republice v roce 2017 (konkrétně na 
základě rozhodnutí vydaného Úřadem pro civilní letectví dne 15.5.2017, č.j. 5349-17-701, 
sp.zn. LP-UAS-0279 s dobou platnosti dva roky) – pro tyto účely má k dispozici Emitent 4 ks již 
vyrobených UAV. 

Bezpilotní letouny vyráběné Emitentem jsou považovány za zboží dvojího užití ve smyslu 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství 
pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 
pozdějších změn. K vývozu zboží dvojího užití mimo území Evropské unie je pak nezbytné 
povolení Licenční správy. Vývozní povolení může mít podobu individuálního vývozního 
povolení nebo souhrnného vývozního povolení. Individuální vývozní povolení se užije, pokud 
žadatel má v úmyslu vývoz konkrétního množství a druhu zboží dvojího použití na základě 
smluvního ujednání mezi vývozcem a jeho zahraničním partnerem do jedné země určení. 
Souhrnné vývozní povolení umožňuje konkrétnímu vývozci vyvážet určité typy nebo 
kategorie zboží dvojího použití stejného charakteru do jedné nebo více určených zemí. 
Žadatel podává žádost o vývozní povolení na předepsaném formuláři Licenční správě. Tato 
žádost je podepsaná zástupcem statutárního orgánu a jsou k ní přiloženy požadované přílohy. 
Jedná se zejména o kolek v hodnotě 500,- Kč, originál nebo úředně ověřená fotokopie výpisu 
z obchodního rejstříku vývozce, obchodní doklad (kupní smlouva nebo její návrh mezi 
vývozcem a zahraničním smluvním partnerem) s přesnou specifikací kontrolovaného zboží 
včetně uvedení jeho množství, prohlášení zahraničního konečného uživatele, že zboží nebude 
používáno k výrobě nebo vývoji zbraní hromadného ničení, že bude používáno pouze k 
uvedenému účelu a nebude bez souhlasu země vývozce reexportováno, popř. originálem 
dovozního certifikátu příslušného orgánu státu dovozu, prohlášení o dalších skutečnostech, 
pokud by mohly mít význam pro výsledek řízení (např. v případě žádosti o souhrnné vývozní 
povolení schopnost dodržovat režim kontroly vývozu, zejména ověřovat konečné použití 
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vyváženého zboží). Délka řízení o udělení povolení standardně trvá 30 dní od podání řádně 
vyplněné a podané žádosti. Může být prodloužena ve výjimečných případech na 60 dní, 
případně přerušena, respektive pozastavena pokud dojde k přerušení řízení z důvodu 
nesrovnalostí v žádosti a nutnosti vyžádání si od žadatele dalších informací. K udělení 
povolení nedojde zejména v případech, kdy (i) je to odůvodněno zahraničněpolitickými nebo 
bezpečnostními zájmy České republiky a/nebo (ii) konečný uživatel nebo konečné použití 
uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi 
hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské 
konečné použití. V případě vývozu do zemí Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norko, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko a USA je možné využít všeobecného vývozního povolení 
uděleného obecně závaznými právními předpisy, a to po splnění podmínky registrace (tuto 
Emitent splnil). 

Modely One 100 a One 150 

Primoco UAV je dodáván ve dvou verzích: model One 100 a model One 150.  

Model One 100 má maximální vzletovou hmotnost 100 kg, výdrž 10 hodin a dolet 1.500 km 
při cestovní rychlosti 100 - 150 km/h. 

Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kg, výdrž 8 hodin a dolet 1.500 km  
při cestovní rychlosti 100 - 200 km/h. Model One 150 využívá motor Primoco Engine 500, 
který vyvinul a vyrobil Emitent. 

 

UAV Primoco One (pozn.: modely One 100 a One 150 se liší technickými parametry, opticky 
jsou v podstatě totožné) 



 

38 
 

6.2 Hlavní trhy 

Emitent se v současné době orientuje na tyto trhy: Ruská federace, Blízký Východ, Afrika, Asie 
a Jižní Amerika (konkrétně Finsko, Švédsko, Ruská federace, Kazachstán, Malajsie, Thajsko, 
Vietnam, Bangladéš, Irácká republika, Oman, Chile, Peru, Bolívie, Paraguay). 

Emitent má v rámci uvedených trhů omezenou konkurenci. V kategorii komerčních UAV v 
max. letové hmotnosti 100 - 250 kg působí následující konkurenti: 

Název letounu   Max. vzletová hmotnost  Výrobce  

SKELTDAR V-200   230 kg     UMS Skeldar, Švýcarsko 

AEROSTAR    210 kg     Aeronautics, Izrael 

SHADOW V2    210 kg     Textron Systems, USA 

CAMCOPTER S-100   200 kg     Schiebel, Rakousku 

ZALA 421-20    200 kg     Zala Aero, Ruská federace 

AR5     150 kg     Tekever, Portugalsko 

AV-1 ALBATROSS   125 kg     DroneTech, USA 

HERMES 90    115 kg     Elbit Systems, Izrael 

THEIA     100 kg     Threod Systems, Estonsko 

RQ 21     61 kg     Boeing, USA 

Jednotliví výrobci jsou na trzích různě limitování z teritoriálních důvodů.  Izraelští výrobci se 
nemohou účastnit ve výběrových řízeních v islámských zemích.  Zároveň američtí nebo ruští 
výrobci jsou limitování na celé řadě teritorií.  Z tohoto důvodu se konkurence redukuje na 
velice omezený počet výrobců. Konkurenční výhodou Emitenta je jednak „politicky“ neutrální 
původ výrobce a zároveň nízká cena. V současné době však není možné jakýmkoli způsobem 
kvantifikovat postavení Emitenta v rámci uvedených trhů, neboť na tyto teprve hodlá Emitent 
vstoupit a soutěžit s výše uvedenými výrobci. Dle názoru Emitenta nemá žádný z uvedených 
výrobců výsadní postavení na uvedených trzích (nicméně jedná se pouze o domněnku 
Emitenta, když konkrétní prodejní výsledky uvedených výrobců na těchto trzích nejsou 
veřejně dostupnou informací). 

V současné době má Emitent uzavřené kontrakty v České republice (prodej společnosti 
OMNIPOL, a.s., konečným místem určení je však Malajsie a dále prodej společnosti Summit 
Defense s.r.o., konečným místem určení je Burkina Faso – k tomu viz Kapitola C, odst. 19.6 
tohoto Prospektu), Ruské federaci a v Kurdistánu – autonomní oblasti Irácké republiky 
(k prodeji v Kurdistánu však nebyla udělena vývozní licence) – tyto kontrakty byly uzavřeny 
v roce 2017 a 2018. V roce 2016 spočívala činnost ve vývoji a výrobě a žádné příjmy z prodeje 
UAV tak nebyly generovány. V roce 2018 se očekává rostoucí prodej ve výše zmíněných 
oblastech. Emitent není při své činnosti závislý na licencích (s výjimkou povolení k vývozu 
zboží dvojího užití mimo území Evropské unie), patentech, průmyslových vzorech ani na 
obchodních nebo finančních smlouvách či nových výrobních postupech. 
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7. Organizační struktura. 
Emitent není součástí koncernu ve smyslu ustanovení § 79 a násl. ZOK.  

Osobami přímo ovládajícími Emitenta jsou dva akcionáři jednající ve shodě, konkrétně pan 
Ladislav Semetkovský a Ing. Gabriel Fülöpp, jež společně disponují 100 % podílem na 
základním kapitálu i hlasovacích právech Emitenta.  

Pan Ladislav Semetkovský je dále jakožto jediný společník ovládající osobou společnosti 
PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, 
IČO: 290 60 231 a společnosti PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED, založené a existující podle 
práva Kyperské republiky, registrační číslo HE 188645, se sídlem 2235 Latsia, Gianni Kranidioti 
101, 1st Floor, Flat/Office 102, Kyperská republika. Společnost PRIMOCO INVESTMENTS 
LIMITED je provozovatelem portálu o cestování (russiantraveller.ru), portálu o běhání 
(russianrunner.ru) a portálu o stavebnictví (stroitelstvo365.ru) s tím, že obsah a provoz 
těchto portálů je určen výlučně pro ruský trh. Společnost PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o. 
v současné době nevykonává jakoukoli obchodní ani jinou činnost. Společnosti PRIMOCO 
INVESTMENTS LIMITED ani PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o. nejsou v současné době v žádném 
smluvním či jiném obdobném vztahu k Emitentovi a jsou propojeny výlučně osobou pana 
Ladislava Semetkovského (v minulosti měl Emitent s těmito společnostmi uzavřeny smlouvy  
o poskytnutí administrativních a provozních služeb na období let 2016 a 2017, k tomu viz 
blíže Kapitola C odst. 18 tohoto Prospektu). 

Emitent je jediným akcionářem Akciové společností Primoco BPLA, založené a existující podle 
právního řádu Ruské federace, zapsané pod základním státním registračním číslem (OGRN) 
1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, prostor VIII, 
2. Patro, místnost 1. 

Struktura výše popsaných vztahů je pro přehlednost zachycena v následujícím organizačním 
diagramu. 

 

                                                                                             100 % 

         49,59 %   50,41 %                

                                                                                             100 % 

 

 

         100 % 

 

 

8. Nemovitosti, stroje a zařízení. 
Dlouhodobá aktiva Emitenta jsou tvořena formami na výrobu kompozitových dílů UAV 
(pořizovací cena 632.000,- Kč, účetní zůstatková cena k 31.12.2017 248.413,- Kč). Emitent má 
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pronajatý prostor sloužící podnikání na adrese svého sídla, jež se nachází v rámci stavby č.p. 
1563, která je součástí pozemku parc. č. 2443/8, k.ú. Radotín. 

Emitent si není vědom jakýchkoli problémů v oblasti životního prostředí, které mohou 
ovlivnit využit hmotných dlouhodobých aktiv ze strany Emitenta. 

9. Provozní a finanční přehled. 

9.1 Finanční situace 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Tržby z prodeje výrobků a 
služeb 

6 510 0 1.146 8.022 18.207 

Výkonová spotřeba 9.693 3.551 7.687 15.904 6.215 9.923 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

- 3.810 -2.084 -1.173 - 9.337 -2.227 -567 

Osobní náklady 2.450 983 1.910 3.813 1.226 3.032 
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti 

634 0 0 1.508 0 754 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 4.458 0 0 
Ostatní provozní náklady 165 554 594 762 229 1.861 
Provozní výsledek 
hospodaření 

-9.126 -2.494 -9.018 -7.046 2.579 3.204 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 

500 0 0 1.492 0 1.013 

Finanční výsledek 
hospodaření 

- 611 954 830 - 593 23 -1.041 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

- 9.737 -1.540 -8.188 - 7.639 2.602 2.163 

Výsledek hospodaření ́za 
účetní období ́

-9.737 -1.540 -8.188 -7.639 2.602 2.163 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Aktiva celkem 11.171 19.560 29.562 26.648 28.397 29.272 
Dlouhodobý majetek 3 557 5.297 6.866 8.942 9.491 8.086 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

1.467 1.467 1.467 2.347 2.347 987 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

2.090 3.830 4.958 6.154 6.703 6.658 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 441 441 441 441 

Oběžná aktiva 7.614 14.263 22.696 17.698 18.898 21.178 
Pohledávky 523 834 692 1.918 1.791 2.411 
Peněžní prostředky 3.843 9.779 19.288 5.065 4.713 8.006 
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Pasiva celkem 11.171 19.560 29.562 26.648 28.397 29.272 

Vlastní kapitál - 86 -1.626 -8.274 - 7.725 -5.123 -5.562 

Základní kapitál 4.092   4.092 4.092    4.092 4.092 4.092 
Výsledek hospodaření 
minulých let 

- 676 -10.413 10.413 - 10.413 -18.052 -
18.052 

Cizí zdroje 11.257 21.186 37.836 34.373 33.520 34.834 
Závazky 11.168 21.099 37.747 34.254 33.401 34.715 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

Vývoj tržeb, tedy jejich velmi pozvolný počáteční nárůst odráží fázi vývoje Emitenta, kdy 
v roce 2016 Emitent vyvíjel produkt a následně začal s jeho prodejem. Tržby za 2Q 2017 byly 
ovlivněny vrácením zálohy na poskytování leteckých prací v Chilské republice, jež byla 
uhrazena v 1Q 2017 (důvodem vrácení zálohy bylo rozhodnutí Emitenta letecké práce 
neposkytnout). Rostoucí náklady představují rostoucí náklady na vývoj, který byl realizován 
v minulých letech a následně náklady na výrobu rostoucího množství produktů. Růst aktiv je 
způsoben růstem hmotného majetku a zásob potřebných pro rostoucí výrobu. U 
krátkodobých/dlouhodobých závazků se jedná o akcionářskou půjčku. Záporný vlastní kapitál, 
který je důsledkem ztrát realizovaných z období vývoje produktu bude řešen prostřednictvím 
generovaných zisků v budoucích obdobích.  

Nárůst finančních prostředků je způsobený uzavřením nových kontraktů na prodej UAV a 
jejich komponentů a tedy i inkasem záloh a doplatků od zákazníků Emitenta. Výkonová 
spotřeba zohledňuje zejména zvýšené výdaje na nákup materiálu a externích služeb 
souvisejících s výrobou UAV, což má zároveň vliv na záporný provozní výsledek hospodaření. 
Kladný provozní výsledek za 1Q 2018 a 2Q 2018 je způsoben zahájením prodeje UAV. 

Nárůst hodnoty dlouhodobého majetku zohledňuje zahájení postupné výroby UAV a jejich 
komponentů, kdy bylo do majetku postupně vyrobeno 6 ks testovacích UAV, byly nakoupeny 
stroje a formy na jejich výrobu a nakoupeny dopravní prostředky sloužící pro přepravu UAV 
na letiště, kde dochází k testování jejich funkčnosti. 

Nárůst oběžných aktiv je způsoben výrobou UAV určených k prodeji na sklad a nákupem 
materiálu na výrobu UAV. Tyto UAV a náhradní díly k UAV jsou pak připraveny k následnému 
prodeji. 

Vývoj vlastního kapitálu kopíruje skutečnost, že Emitent vykazoval až do konce roku 2017 
účetní ztrátu, proto musel využít pro financování výroby cizího kapitálu, zejména pak půjček 
od akcionářů. Tyto půjčky mají pak vliv na výši krátkodobých/dlouhodobých závazků. 

9.2 Provozní výsledky 

Provozní zisk Emitenta není ovlivněn žádnými nezvyklými událostmi, a jeho navyšování 
souvisí se standartním vývojem podniku, kdy se Emitent se svými výrobky dostává na nové 
trhy, případně rozšiřuje přítomnost na trzích, kde je již etablován. Faktorem, který by 
Emitenta mohl významně ovlivnit, je neudělení licenčního povolení na vývoz do některých 
zemí – viz Kapitola B tohoto Prospektu. 
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10. Zdroje kapitálu. 
Základní kapitál Emitenta ve výši 4.092.210,- Kč (147.600,- EUR) je plně splacen. 

Činnost Emitenta byla/je dále financována úvěry poskytnutými akcionáři, konkrétně pak: 

(i) úvěrem ve výši 2.000.000,- Kč, jež byl předčasně plně splacen včetně příslušenství 
dne 6.5.2016; 

(ii) úvěrem ve výši 10.000.000,- Kč splatným dne 30.4.2019 (splatnost byla posunuta 
 prostřednictvím dodatku účinného k 30.4.2018); a 

(iii) úvěrem ve výši 17.000.000,- Kč splatným dne 30.4.2019. 

Jedná se o přijaté úvěry od Ing. Gabriela Fülöppa, akcionáře a člena dozorčí rady. Úvěry jsou 
poskytnuté na základě písemné smlouvy, úročení půjček je ve výši 7% p.a. 

Důležitým aspektem ovlivňujícím peněžní toky Emitenta je přijetí plateb/záloh vyplývajících  
z uzavřeného kontraktu a sloužících k financování výroby konkrétních UAV. Konkrétně se 
v  prvním čtvrtletí 2017 jednalo o zálohu ve výši 339.912,- USD (10.027.393,49 Kč) ze dne 
1.2.2017 ve spojitosti se smlouvou na dodání UAV Ministerstvu vnitra regionální vlády 
Kurdistánu (autonomní oblast Irácké republiky) a v prvním a druhém čtvrtletí 2018 o úhradu 
za realizaci dílčích dodávek v rámci plnění zakázky dodání UAV společnosti OMNIPOL a.s. (ke 
dni 28.2.2018 byla uhrazena částka 384.705 EUR (9.779.201,10 Kč) v návaznosti na první dílčí 
dodávku a ke dni 17.5.2018 částka ve stejné výši v návaznosti na druhou dílčí dodávku).  

Vybrané údaje z výkazů o peněžních tocích: 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: účetní výkazy Emitenta, částky uvedeny v tis. Kč 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti odráží prostředky vynaložené Emitentem na výrobu UAV 
určené k prodeji a dále rovněž platby přijaté od zákazníků (včetně záloh). Kladný stav 
v období 1Q 2017 odráží přijatou zálohu v souvislosti s dodávkou Ministerstvu vnitra 
regionální vlády Kurdistánu (autonomní oblast Irácké republiky) a kladný stav za období 1Q a 
2Q 2018 odráží platbu přijatou od společnosti OMNIPOL a.s., IČO: 250 63 138 (konkrétně ke 

 2016 1Q 
2017 

1Q + 
2Q 

2017 

2017 1Q 
2018 

1Q + 
2Q 

2018 
Peněžní prostředky na 
začátku období 

2.203 3.843 3.843 3.843 5.065 5.065 

Čistý peněžní tok z 
provozní činnosti 

- 11.461 7.676 1.755 - 10.377 197 4.350 

Čistý peněžní tok z 
investiční činnosti 

- 1.548 - 1.740 -3.309 - 6.893 - 549 -1.409 

Čistý peněžní tok z finanční 
činnosti 

14.649 0 17.000 18.492 0 0 

Čisté zvýšení / snížení 
peněžních prostředků 

1.640 5.936 15.446 1.222 - 352 2.941 

Peněžní prostředky na 
konci období 

3.843 9.779 19.289 5.065 4.713 8.006 
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dni 28.2.2018 platba za první dílčí dodávku ve výši 384.705 EUR (9.779.201,10 Kč) a ke dni 
17.5.2018 platba za druhou dílčí dodávku ve stejné výši). 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti představuje prostředky vynaložené Emitentem  
na výrobu 4 ks UAV do majetku Emitenta, jež jsou určeny k poskytování leteckých prací 
Emitentem. 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti poté odráží úvěry přijaté od akcionářů Emitenta a rovněž 
provedené změny vlastního kapitálu Emitenta. 

11. Výzkum a vývoj, patenty a licence. 
Emitent nemá přijatou zvláštní politiku pro výzkum a vývoj. Částky vynaložené na výzkum  
a vývoj v letech 2016 – 2017 jsou v plném rozsahu zahrnuty v nákladech Emitenta za uvedená 
období. Emitent částky vynaložené na výzkumné a vývojové činnosti účetně samostatně 
neeviduje. 

V roce 2016 a 2017 společnost neinvestovala do nového vývoje a výzkumu. 

Emitent je vykonavatelem veškerých případných majetkových autorských práv ve vztahu 
k Primoco UAV. 

12. Informace o trendech. 
Trh dronů můžeme rozdělit na několik hlavních skupin. Segment, ve kterém Emitent podniká, 
zahrnuje středně velké bezpilotní letouny pro civilní a vojenské účely. V tomto segmentu je 
omezená konkurence vyplývající z vysokých požadavků na technické zpracování letounů, 
dolet, spolehlivost a užitečné zatížení.  

Dalšími skupinami jsou drony pro hobby využití a velké vojenské bezpilotní letouny. V těchto 
segmentech Emitent neplánuje podnikat. 

V segmentu středně velkých civilních bezpilotních letounů je jen velmi omezená konkurence  
pro Emitenta (Emitentovi jsou známy následující konkurenční subjekty – UMS Skeldar, 
Švýcarsko, Aeronautics, Izrael, Textron Systems, USA, Schiebel, Rakousko, Zala Aero, Ruská 
federace, Tekever, Portugalsko, DroneTech, USA, Elbit Systems, Izrael, Threod Systems, 
Estonsko a Boeing, USA). Na jedné straně je to kvůli poměrně vysoké náročnosti vývoje, 
výroby a certifikace (tj. zejména získání veřejnoprávních povolení – k létání letadla bez pilota 
a -provozování leteckých prací, obojí vydávané v České republice Úřadem pro civilní letectví. 
Emitent je držitelem těchto povolení, konkrétně povolení k provozování leteckých prací 
vydaného Úřadem pro civilní letectví dne 15.5.2017, č.j. 5349-17-701, sp.zn. LP-UAS-0279 a 
povolení k létání letadla bez pilota vydaného Úřadem pro civilní letectví dne 29.6.2017, č.j. 
7372-17-701, sp.zn. UAS-0981 s dobou platnosti dva roky v případě obou povolení), na druhé 
straně je to dáno tím, že trh středně velkých civilních bezpilotních letounů vzniká.  

Emitent se zaměřuje na některé z nejrozvinutějších komerčních aplikací v oblasti působnosti 
UAV: kontrola hranic a pobřeží, řízení mimořádných situací, monitorování infrastruktury  
a geodetické služby. 

Středně velké drony představují levnější řešení oproti stávajícím technickým řešením (na bázi 
helikoptér a klasických letadel) 
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U středně velkých UAV, jako těch vyráběných Emitentem, se očekává, že největší míra využití  
z hlediska objemu bude v rámci veřejné bezpečnosti a kontroly hranic (celkový adresovatelný 
trh odhadovaný na 55 miliard USD, PwC1) a sledování infrastruktury (celkový adresovatelný 
trh 45 miliard USD, PwC2). 

Průmysloví experti odhadují, že globální trh s UAV (všechny skupiny bezpilotních letadel) měl 
v roce 2016 hodnotu 2,6 bilionu USD2 (většina v Severní Americe, následuje Evropa) a 
komerční UAV dle Emitenta tvoří pouze asi 15 procent tohoto trhu. Je to však právě komerční 
sektor, kde se očekává největší budoucí růst. 

Očekává se, že celosvětový trh se v roce 2025 zvýší až na 10,9 bilionu USD3. Z tohoto 
celkového nárůstu Emitent předpokládá, že trh s komerčními a civilními UAV bude v letech 
2018 až 2020 růst o 20% meziročně ve srovnání s růstem na vojenské straně o 5%. 

V období od konce posledního finančního roku do data tohoto Prospektu dochází k uzavírání 
prvních smluv na dodávky UAV, kdy Emitent přechází z fáze vývoje a výroby do fáze výroby a 
prodeje. Nad rámec uvedeného nelze za předmětné období hovořit o jiných trendech ve 
výrobě, prodej, zásobách a nákladech a prodejních cenách. 

13. Správní, řídící a dozorčí orgány, vrcholové vedení. 

13.1 Obecně 

Statutárním orgánem Emitenta je představenstvo. Dozorčím orgánem Emitenta je dozorčí 
rada. 

Představenstvo Emitenta má jediného člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný 
člen představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. Funkční období člena 
představenstva je pět let. Představenstvo vykonává obchodní vedení Emitenta. 

Dozorčí rada Emitenta má jediného člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen 
dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady je pět 
let. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Emitenta. 

Jediným členem představenstva a současně generálním ředitelem Emitenta je pan Ladislav 
Semetkovský, pracovní adresa Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín. Členství 
v představenstvu vzniklo panu Semetkovskému ke dni 16.2.2015. Ladislav Semetkovský 
založil v roce 1997 společnost Media Online, která se stala v průběhu deseti let lifestyle 
vydavatelem portálů o bydlení a stavění v regionech Česká republika, Slovensko, Německo, 
Rakousko a Ruská Federace. Hlavní značky představovaly TVUJDUM.CZ, TVOJDOM.SK, 
DEINWOHNEN.DE, DEINWOHNEN.AT a DOBROPOZALOVAT.RU. Kromě mediálního podnikání 
zároveň úspěšně poskytoval středním a mezinárodním společnostem eBusiness řešení v 
regionu CEE. V roce 2007 prodal všechny vydavatelské aktivity finskému koncernu 
SanomaWSOY. V roce 2007 se Ladislav Semetkovský začal věnovat rozvoji nových aktivit v 
Rusku a Číně, zejména vývoji úspěšného portálu o cestování RUSSIAN TRAVELLER.RU a 

                                                             
1  https://www.pwc.pl/pl/pdf/clarity-from-above-pwc.pdf 
 
2   http://www.tealgroup.com/index.php/pages/press-releases/32-teal-group-predicts-worldwide-civil- 
uas-production-will-total-65-billion-in-its-2016-uas-market-profile-and-forecast  
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CHINESE TRAVELLER.CN. Od roku 2007 si oba portály našly nové zákazníky v 60 zemích světa. 
V roce 2013 vydal první knihu BYZNYS V RUSKU, která je průvodcem podnikatelům, jak 
úspěšně expandovat v Ruské Federaci. Ladislav Semetkovský je privátní pilot pístových a 
turbínových letounů a sběratel 8-bitových počítačů. Hovoří česky, rusky a anglicky. Ladislav 
Semetkovský je (i) od 15.10.2010 jednatelem a od 1.1.2017 zapsán jakožto společník 
společnosti PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., IČO: 290 60 231 a (ii) generálním ředitelem 
Akciové společností Primoco BPLA, založené a existující podle právního řádu Ruské federace, 
zapsané pod základním státním registračním číslem (OGRN) 1177746379106, se sídlem 
115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, prostor VIII, 2. Patro, místnost 1. 

Jediným členem dozorčí rady je pan Ing. Gabriel Fülöpp, pracovní adresa Výpadová 1563/29f, 
PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín. Členství v dozorčí radě vzniklo panu Fülöppovi ke dni 
16.2.2015. Ing. Gabriel Fülöpp v letech 1991-1995 spoluzakládal reklamní agentury Ark 
Communication (později Ark Thompson) a společnost BigBoard v České republice, Slovensku, 
Ukrajině, Bělorusku a Ruské federaci. V letech 2006-2012 byl CEO ve společnosti BigBoard 
Russia, kterou později odkoupila francouzská firma JCDecaux. Hovoří česky, slovensky, rusky, 
maďarsky, německy a anglicky. 

Ing. Gabriel Fülöpp: 

- je od 4.11.2015 členem představenstva společnosti Multiprojekt – Braník a.s.,  
IČO: 278 75 750; 

- byl v období od 18.9.2013 do 23.4.2014 členem představenstva společnosti JCDecaux 
BigBoard a.s., IČO: 282 80 881; 

- je od 21.5.2013 jednatelem společnosti Lázeňská investiční s.r.o., IČO: 291 44 710; 

- byl zapsán od 31.3.2014 do 24.2.2016 jakožto společník společnosti Lázeňská 
investiční s.r.o., IČO: 291 44 710; 

- byl od 21.7.2006 do 22.6.2015 jednatelem odštěpného závodu BigBoard B.V., 
organizační složka, IČO: 275 98 934; 

- byl od 29.6.2015 do 27.4.2017 členem dozorčí rady společnosti SHERLOG SECURITY 
PIPELINES, a.s., IČO: 035 59 122; 

- je od 24.9.2015 jednatelem společnosti Branické náměstí Development s.r.o., IČO: 
044 29 435; 

- byl zapsán od 24.9.2015 do 29.2.2016 jakožto společník společnosti Branické náměstí 
Development s.r.o., IČO: 044 29 435;  

- je od 10.12.2015 členem představenstva společnosti Smetanova N4 a.s., IČO: 046 
23 975; a 

- je od 23.9.2015 členem statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům č. p. 217, 
ulice Keplerova, Praha 1 – Hradčany, IČO: 032 44 229. 

Vrcholovými manažery Emitenta, s výjimkou výše uvedených členů orgánů Emitenta, jsou: 

(a) Ondřej Potužák, viceprezident vývoje, pracovní adresa Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 
00, Praha 5 – Radotín. Ondřej Potužák pracoval v oblasti prodeje v několika 
nadnárodních společnostech. Hovoří česky, anglicky a německy.  Byl aktivní v prodeji 
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IT a pracoval pro IBM, EMC / DELL a T-Mobile, kde prodával komplexní řešení  
a služby. 

(b) Radek Suk, šéfpilot a konstrukční inženýr, pracovní adresa Výpadová 1563/29f,  
PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín. Radek Suk vyrábí a provozuje fyzické modely 
skutečných tryskových letadel podle mezinárodních standardů a je hlavním 
konstruktérem bezpilotních letadel Primoco UAV Model One 100 a 150. Kromě 
stavby provozuje bezpilotní letadla a ultralehká letadla jako pilot. Radek Suk je od 
16.2.2005 jednatelem a od 16.2.2015 zapsán jakožto společník společnosti Jety CZ 
s.r.o., IČO: 263 86 542. 

(c) Václav Nekolný, ředitel výroby, pracovní adresa Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, 
Praha 5 – Radotín. Pan Nekolný byl leteckým technikem v Armádě České republiky  
a prováděl údržbu a servis na letounech MIG21, MIG29, MIG23, SU25, MI17, MI24, 
L39 a L29. 

Mezi výše uvedenými osobami nejsou žádné příbuzenské vztahy. 

U žádné z výše uvedených osob neexistují jakékoli údaje o: 

(a) odsouzení za podvodné trestné činy za předešlých pět let;  

(b) konkursních řízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla v předešlých pěti 
letech spojena kterákoli z výše uvedených osob, která jednala jako člen správního, 
řídícího či dozorčího orgánu nebo jako vrcholový manažer;  

(c) jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany 
statutárních nebo regulatorních orgánů (včetně určených profesních orgánů) a o tom, 
že by taková osoba byla někdy soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena 
správních, řídících nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce  
ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta v posledních pěti letech. 

13.2 Střet zájmu na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholového vedení 

Nad rámec existence smluvního vztahu mezi společností JETY CZ s.r.o., IČO: 263 86 542  
a Emitentem, jehož předmětem bylo vytvoření návrhu a prototypu Primoco UAV, nejsou mezi 
osobami uvedenými v části 13.1 tohoto Prospektu dány střety zájmů mezi povinnostmi 
k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. 

Neexistují žádná ujednání či dohody s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či jinými 
subjekty, podle které byla kterákoli z osob uvedená v části 13.1 tohoto Prospektu vybrána 
jako člen správních řídících a dozorčích orgánů nebo člen vrcholového vedení Emitenta. 

Mezi Emitentem a osobami uvedenými v části 13.1 tohoto Prospektu nebyla sjednána 
jakákoli omezení o disponování s cennými papíry vydanými Emitentem. 

14. Odměny a výhody. 
Níže uvedená tabulka obsahuje přehled veškerých vyplacených odměn, výhod a jiných plnění  
ve prospěch Emitenta vůči členům představenstva, dozorčí rady a vrcholovým manažerům. 

 2016 2017 
Mzdové náklady (včetně 
prémií a odměn dle man. 

480.147,- Kč 959.520,- Kč 
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smlouvy) 
Příspěvky na životní a 
důchodové pojištění 

0,- Kč 0,- Kč 

Prémie a další odměny 
členům představenstva a 
dozorčí rady 

0,- Kč 0,- Kč 

Tantiémy 0,- Kč 0,- Kč 
Osobní vozy aj. (částka ke 
zdanění) 

0,- Kč 0,- Kč 

Ostatní plnění 0,- Kč 0,- Kč 
Peněžité příjmy za 
vyslaného zaměstnance 
mateřské společnosti 

0,- Kč 0,- Kč 

Plnění poskytnutá 
dceřinými společnostmi 

0,- Kč 293.990,- Kč 
(799.538,89 

RUB)3 
CELKEM 480.147,- Kč 1.253.510,- Kč 

 

Nad rámec výše uvedeného pro úplnost Emitent uvádí, že poskytl na základě smluvních 
ujednání, jejichž předmětem bylo vytvoření návrhu a prototypu Primoco UAV, následující 
peněžitá plnění ve prospěch společnosti Jety CZ s.r.o., IČO: 263 86 542, jejímž jediným 
společníkem je p. Radek Suk: 

(a) v roce 2016 celkem 1.015.584,- Kč a 

(b) v roce 2017 celkem 1.575.470,- Kč. 

15. Postupy dozorčí, popř. správní rady. 
Za poslední dokončený finanční rok Emitenta neuplynulo stávající funkční období žádnému 
členovi představenstva ani dozorčí rady. Funkční období pana Ladislava Semetkovského, 
člena představenstva, uplyne dne 16.2.2021 a funkční období pana Ing. Gabriela Fülöppa, 
člena dozorčí rady, uplyne dne 16.2.2021. 

Členové orgánů Emitenta neměli do 1.1.2018 uzavřenou jakoukoli pracovní smlouvu, 
smlouvu o výkonu funkce či jinou obdobnou smlouvu s Emitentem. Stávající smlouvy  
o výkonu funkce neposkytují členům orgánů Emitenta jakoukoli výhodu při ukončení členství. 

Emitent nemá zřízen výbor pro audit ani výbor pro odměny. 

Emitent dodržuje veškeré povinnosti týkající se řádného řízení a správy společnosti dle ZOK. 
Nad rámec uvedeného nepřijal Emitent žádný režim corporate governance, a to s ohledem na 
personální obsazení řídících a kontrolních orgánů Emitenta, kdy členové těchto orgánů jsou 
současně jedinými akcionáři Emitenta. Vzhledem k uvedenému tedy považuje Emitent plnění 
povinností týkajících se řádného řízení a správy společnosti v rozsahu dle ZOK za dostačující. 

                                                             
3   Přepočítáno dle kurzu ČNB k 29.12.2017 – 36,77 Kč za 100 RUB. 
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16. Zaměstnanci. 

 

CEO – generální ředitel Ladislav Semetkovský 

R&D – oddělení výzkumu a vývoje 

Sales & Marketing – oddělení obchodu a marketingu 

Ke dni 31.12.2016 měl Emitent v evidenci 6 zaměstnanců. Ke dni 31.12.2017 měl Emitent 
v evidenci 6 zaměstnanců. Ke dni 30.6.2018 má Emitent v evidenci 11 zaměstnanců. 

Člen představenstva, pan Ladislav Semetkovský, je držitelem 2.062.740 ks kmenových 
zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 
EUR). 

Člen dozorčí rady, pan Ing. Gabriel Fülöpp, je držitelem 2.029.470 ks kmenových 
zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 
EUR). 

Emitent není stranou jakýchkoli smluvních ujednání o účasti jeho zaměstnanců na kapitálu 
Emitenta. 

17. Hlavní akcionáři. 
S výjimkou členů řídících a dozorčích orgánů Emitenta nemá jakákoli další osoba přímou či 
nepřímou účast na základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech Emitenta. 

Žádný z akcionářů Emitenta nemá odlišná hlasovací práva. 

Osobami přímo ovládajícími Emitenta jsou dva akcionáři jednající ve shodě, konkrétně pan 
Ladislav Semetkovský a Ing. Gabriel Fülöpp, jež společně disponují 100 % podílem na 
základním kapitálu i hlasovacích právech Emitenta. Pan Ladislav Semetkovský je dále jakožto 
jediný společník ovládající osobou společnosti PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., se sídlem 
Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 290 60 231. Nad rámec stanovení 
kvora nezbytného pro přijetí zásadních rozhodnutí týkajících se Emitenta ze strany valné 
hromady Emitenta nad rámec požadavků ZOK nepřijal Emitent žádná další opatření, která 
mají zajistit, aby uvedené kontroly nebylo zneužito. 

Emitentovi nejsou známa žádná ujednání, jež by mohla vést ke změně kontroly nad 
Emitentem. 

CEO

R&D Sales & 
Marketing Finance a právo Provoz a výcvik Výroba
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18. Transakce se spřízněnými stranami. 
Emitent vstoupil v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, do data Prospektu 
do následujících transakcí se spřízněnými stranami ve smyslu účetních standardů IAS: 

(a) smlouva o úvěru ze dne 22.4.2016 mezi Emitentem, jakožto úvěrovaným,  
a akcionářem Ing. Gabrielem Fülöppem, jakožto úvěrujícím, výše úvěru 10.000.000,- 
Kč, úrok 7 % p.a., původní doba splatnosti posunuta z 30.4.2018 na 30.4.2019 
dodatkem účinným ke dni 30.4.2018; 

(b) smlouva o úvěru ze dne 22.3.2017 mezi Emitentem, jakožto úvěrovaným,  
a akcionářem Ing. Gabrielem Fülöppem, jakožto úvěrujícím, výše úvěru 17.000.000,- 
Kč, úrok 7 % p.a., doba splatnosti 30.4.2019; 

(c) smlouva o zápůjčce ze dne 13.12.2017 mezi Emitentem, jakožto zapůjčitelem, a 
dceřinou společností Emitenta, Primoco BPLA, založenou  
a existující podle právního řádu Ruské federace, zapsanou pod základním státním 
registračním číslem (OGRN) 1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, 
Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, prostor VIII, 2. Patro, místnost 1, jakožto 
vydlužitelem, bezúročná zápůjčka ve výši 300.000,- RUB splatná dne 13.12.2018; 

(d) smlouva o zápůjčce ze dne 13.2.2018 mezi Emitentem, jakožto zapůjčitelem, a 
dceřinou společností Emitenta, Primoco BPLA, založenou a existující podle právního 
řádu Ruské federace, zapsanou pod základním státním registračním číslem (OGRN) 
1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, 
prostor VIII, 2. Patro, místnost 1, jakožto vydlužitelem, bezúročná zápůjčka ve výši 
700.000,- RUB splatná dne 13.2.2019; 

(e) smlouva o poskytnutí administrativních a provozních služeb ze dne 1.1.2016 mezi 
Emitentem a společností PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED, společností založenou  
a existující podle práva Kyperské republiky, registrační číslo HE 188645, se sídlem 
2235 Latsia, Gianni Kranidioti 101, 1st Floor, Flat/Office 102, Kyperská republika, 
jejímž předmětem bylo poskytování služeb Emitentovi v období roku 2016 za 
peněžité plnění až do výše 120.000,- EUR (fakticky byla fakturována částka 116.600,- 
EUR); 

(f) smlouva o poskytnutí administrativních a provozních služeb ze dne 1.1.2017 mezi 
Emitentem a společností PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED, společností založenou a 
existující podle práva Kyperské republiky, registrační číslo HE 188645, se sídlem 2235 
Latsia, Gianni Kranidioti 101, 1st Floor, Flat/Office 102, Kyperská republika, jejímž 
předmětem bylo poskytování služeb Emitentovi v období roku 2017 za peněžité 
plnění až do výše 100.000,- EUR (fakticky byla fakturována částka 71.360,- EUR); 

(g) smlouva o poskytnutí administrativních a provozních služeb ze dne 1.1.2016 mezi 
Emitentem a společností PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., IČO: 290 60 231, se sídlem 
Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, jejímž předmětem bylo 
poskytování služeb Emitentovi v období roku 2016 za peněžité plnění až do výše 
200.000,- Kč (fakticky byla fakturována částka 172.657,- Kč); 

(h) smlouva o poskytnutí administrativních a provozních služeb ze dne 1.1.2017 mezi 
Emitentem a společností PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., IČO: 290 60 231, se sídlem 
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Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, jejímž předmětem bylo 
poskytování služeb Emitentovi v období roku 2017 za peněžité plnění až do výše 
600.000,- Kč (fakticky byla fakturována částka 578.425,- Kč); a 

Na výše uvedené úvěry/zápůjčky nebylo splaceno k datu vyhotovení tohoto Prospektu 
ničeho. 

V letech 2016 a 2017 neměl Emitent žádný obchodní vztah, který by vstupoval do jeho 
obratu. V roce 2016 Emitent neměl žádné výnosy, v roce 2017 je výnos tvořen prodejem 
nepotřebných komponentů, které byly původně nakoupeny od třetích stran. Transakce se 
spřízněnými osobami nemají na tyto výnosy žádný vliv. 

19. Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách Emitenta. 

19.1 Historické finanční údaje 

Následující účetní závěrky, zprávy auditora a další finanční dokumenty tvoří součást 
Prospektu jakožto jeho Kapitola G: 

(a) zpráva auditora za rok 2016 (včetně účetní závěrky);  

(b) zpráva auditora za rok 2017 (včetně účetní závěrky); a  

(c)  

(d) mezitímní účetní závěrka za první a druhé čtvrtletí roku 2018, tj. k 30.6.2018, včetně 
srovnávacích výkazů za první a druhé čtvrtletí roku 2017 

Výše označené účetní závěrky nejsou konsolidovanými závěrkami a byly vypracovány 
v souladu s českými účetními předpisy, zejména pak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších právních předpisů. 

Účetní závěrky za rok 2016 a 2017 byly ověřeny auditorem. Mezitímní účetní závěrka za první 
a druhé čtvrtletí roku 2017 a 2018 nebyla ověřena auditorem. 

19.2 Ověření historických ročních finančních údajů 

Účetní závěrka Emitenta za rok 2016 byla ověřena auditorem, jak vyplývá ze zprávy auditora 
přiložené v Kapitole G tohoto Prospektu. Výrok auditora je bez výhrad, nicméně auditor učinil 
následující zdůraznění skutečnosti: 

„Zdůraznění skutečnosti 

Společnost vyvíjí nová technologická řešení v oblasti bezpilotních letadel a pokračování její 
obchodní činnosti je proto závislé na budoucí úspěšnosti těchto technologií na trhu, jak je 
uvedeno v bodě 2.1 přílohy k účetní závěrce. 

V souvislosti s vývojem nových technologických řešení v oblasti bezpilotních letadel je 
společnost závislá na finanční podpoře ze strany svých akcionářů, kteří se tuto podporu 
zavázali společnosti poskytovat po dobu minimálně 12 měsíců následujících ode dne sestavení 
účetní závěrky, jak je uvedeno v bodě 2.1 přílohy k účetní závěrce. Pokud by došlo k ukončení 
této podpory, existuje pochybnost, zda bude společnost schopna pokračovat i nadále ve své 
činnosti.“ 
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Účetní závěrka Emitenta za rok 2017 byla ověřena auditorem, jak vyplývá ze zprávy auditora 
přiložené v Kapitole G tohoto Prospektu. Výrok auditora je bez výhrad, nicméně auditor učinil 
následující zdůraznění skutečnosti: 

„Zdůraznění skutečnosti 

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě „4 Předpoklad nepřetržitého trvání 
společnosti“ přílohy účetní závěrky, která popisuje činnost společnosti a podporu vlastníků 
společnosti. Společnost vyvíjí bezpilotní letouny. Budoucí pokračování činnosti společnosti 
závisí na obchodním úspěchu na trhu bezpilotních letounů. V současnosti je společnost závislá 
na finanční podpoře vlastníků. Vlastníci podepsali prohlášení o podpoře společnosti na 
nejbližších 12 měsíců. V případě, že by tato podpora byla ukončena, mohlo by to ohrozit 
schopnost společnosti pokračovat ve své činnosti. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.“. 

19.3 Mezitímní a jiné finanční údaje 

Emitent nezveřejňuje čtvrtletní ani pololetní účetní závěrky, nicméně pro účely tohoto 
Prospektu uvádí základní finanční údaje rovněž za první a druhý kvartál roku 2018 dle jemu 
známých skutečností, a to v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow, přehled o 
změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky, vše k 31.3.2018/30.6.2018 (tyto 
dokumenty jsou přiloženy v Kapitole G tohoto Prospektu). 

19.4 Dividendová politika 

Emitent od okamžiku založení nevyplácel dividendu a nemá jakoukoli politiku ohledně 
rozdělování dividend ani případná omezení. 

19.5 Soudní a rozhodčí řízení 

Emitent nemá informace o jakýchkoli správních, soudních či rozhodčích řízeních, která mohla 
či by mohla mít významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta, zahájených v době 
předešlých 12 měsíců před datem vyhotovení tohoto Prospektu. 

19.6 Významná změna finanční nebo obchodní situace emitenta 

Emitent uzavřel 8.2.2018 se společností OMNIPOL a.s., IČO: 250 63 138 smlouvu na dodávku 
bezpilotních letounů za úplatu ve výši 635.874,- EUR s tím, že tyto bezpilotní letouny budou 
dále prodány do Malajsie. Vzhledem k tomu, že z pohledu Emitenta se nejedná o prodej do 
nečlenské země EU, neboť kupujícím je společnost OMNIPOL a.s. se sídlem v České republice, 
která je sama odpovědna za obdržení příslušných povolení, není v tomto případě na straně 
Emitenta vyžadováno povolení k vývozu zboží dvojího užití či jiné obdobné vývozní povolení. 

Emitent uzavřel 9.8.2018 se společností Summit Defense s.r.o., IČO: 060 77 684 smlouvu na 
dodávku 2 ks bezpilotních letounů včetně 2 ks pozemních řídících stanic Ground Control 
Station za celkovou úplatu ve výši 548.305,- EUR. Předmětné bezpilotní letouny budou dále 
prodány do Burkina Faso. Vzhledem k tomu, že kupujícím je česká obchodní společnost a 
místem dodání je sídlo Emitenta, není v tomto případě na straně Emitenta vyžadováno 
povolení k vývozu zboží dvojího užití či jiné obdobné vývozní povolení (příslušná povolení si 
bude v souvislosti s následným prodejem zajišťovat přímo společnost Summit Defense s.r.o.). 



 

52 
 

20. Doplňující údaje. 

20.1 Základní kapitál 

Částka upsaného základního kapitálu Emitenta činí 4.092.210,- Kč (základní kapitál v EUR: 
147.600,- EUR). Základní kapitál je splacen v plné výši. 

Základní kapitál je rozdělen na 4.092.210 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité 
hodnotě 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0,036068530207394048692515779981966 EUR).  

Emitent ani dceřiné společnosti Emitenta nemají v držení jakékoli akcie vydané Emitentem. 

Základní kapitál Emitenta činil v době založení 3.327.000,- Kč (120.000,- EUR) a byl rozvržen 
na 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 166.350,- Kč 
(6.000,- EUR). Ode dne 26.2.2015 byl základní kapitál Emitenta nově rozvržen na 100 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR).  

Dne 14.12.2015 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu Emitenta tak, že tento nově činil 
3.792.780,- Kč (136.800,- EUR) a byl rozvržen na 114 ks kmenových akcií na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR). 

Dne 16.5.2016 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu Emitenta tak, že tento nově činil 
4.092.210,- Kč (147.600,- EUR) a byl rozvržen na 123 ks kmenových akcií na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR). 

Dne 14.2.2018 došlo k přeměně listinných akcií Emitenta na zaknihované akcie a současně 
došlo ke štěpení akcií tak, že původních 123 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě 33.270,- Kč (1.200,- EUR) bylo přeměněno na 4.092.210 ks 
zaknihovaných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (EUR 
0,036068530207394048692515779981966). 

20.2 Společenská smlouva a stanovy 

Stanovy Emitenta jsou připojeny v Kapitole E. 

20.2.1 Předmět podnikání a činnosti Emitenta 
Předmětem podnikání Emitenta je dle čl. 3.1 písm. a) Stanov výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a provozování obchodní letecké 
dopravy. Předmětem činnosti Emitenta je dle čl. 3.1 písm. b) Stanov pronájem nemovitostí, 
bytů a nebytových prostor. 

20.2.2 Ustanovení Stanov ohledně členů řídících a dozorčích orgánů Emitenta 
Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady 
vykonává funkci předsedy dozorčí rady. 

Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. 

Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu 
společnosti. 

Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda 
dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu 
zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním 
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zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí 
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je 
povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena 
dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-i kvalifikovaný akcionář dozorčí 
radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru 
podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného 
odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.  

Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do 
příštího zasedání valné hromady. 

Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni 
členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování 
s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. 

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnosti nevhodná. Odstoupení musí být adresované dozorčí radě i představenstvu, 
učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, nebo osobně předáno na zasedání 
dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 
jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen 
k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen 
dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude 
zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady 
oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení 
z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný 
okamžik zákonu výkonu funkce. 

Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen 
představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. 

Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. 

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do 
příštího zasedání valné hromady. 

Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda 
představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu 
zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním 
zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li 
nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda 
představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost 
jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda 
představenstva zasedání bez zbytečného odklady, může jej svolat jakýkoliv člen 
představenstva společnosti nebo dozorčí rada. 

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí 
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo 
hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné 
osoby. 
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Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro 
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a 
doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva 
kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho 
měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, 
musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnutou valná hromada. Člen představenstva 
může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o 
odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupují 
z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné 
hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku 
výkonu funkce. 

Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o 
způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud 
se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. 

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 

Člen představenstva je oprávněn za společnost právně jednat (s výjimkou uvedenou 
v následující větě tohoto článku) ve vztahu k jakýmkoli právům z duševního vlastnictví, zejm. 
průmyslovým právům, autorským právům, obchodnímu tajemství, know-how, právu 
k software, a dalším obdobným právům, jež se týkají či jakkoli souvisí s bezpilotním letounem 
či jeho jakoukoliv částí, druh letounu – vrtulový, označení letounu „Primoco UAV“ či „UAV“ či 
jakékoli pozdější označení letounu tato nahrazující, které vlastní, vyvíjí a/nebo vyrábí 
společnosti (dále jen „Bezpilotní letoun“), pouze s předchozím souhlasem valné hromady 
společnosti. Souhlas valné hromady společnosti k právnímu jednání ve vztahu k právům 
z duševního vlastnictví společnosti dle předchozí věty není vyžadován k poskytnutí licence 
k právům z duševního vlastnictví v takovém rozsahu, jak jsou tato práva obvykle poskytována 
při každém prodeji konkrétního Bezpilotního letounu zákazníkovi společnosti, tj. například 
k udělení nevýhradní licence k užívání software souvisejícímu s Bezpilotním letounem v rámci 
smlouvy o převodu konkrétního Bezpilotního letounu zákazníkovi společnosti. 

20.2.3 Práva, výhody a omezení pro každý druh stávajících akcií 
Emitent vydal pouze kmenové akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, výhody 
či omezení. 

20.2.4 Postup při změně práv držitelů akcií 
Ke změně práv držitelů akcií je nezbytné přijeté změny stanov Emitenta. V souladu 
s ustanovením čl. 6.3 Stanov je ke změně stanov nezbytný souhlas alespoň 75 % hlasů všech 
akcionářů, ledaže obecně závazné právní předpisy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu hlasů. 

20.2.5 Svolání valné hromady 
Valná hromada Emitenta je svolávána způsobem dle ZOK s tím, že v případě akcionářů, kteří 
sdělili Emitentovi nejpozději 5 dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu písemně  
s úředně ověřeným podpisem či prostřednictvím elektronické pošty s kvalifikovaným nebo 
uznávaným elektronickým podpisem svou kontaktní e-mailovou adresu, bude zasílání pozvánky 
na valnou hromadu na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nahrazeno 
zasíláním prostřednictvím elektronické pošty na předmětnou takto sdělenou e-mailovou adresu. 



 

55 
 

Doručí-li akcionář oznámení dle předchozí věty méně než 5 dnů před odesláním pozvánky na 
valnou hromadu, bude k oznámení přihlíženo teprve pro pozvánku na následující valnou 
hromadu; akcionář – právnická osoba je povinen k oznámení připojit originál či úředně ověřenou 
kopii výpisu z obchodního nebo obdobného rejstříku prokazující oprávnění osoby či osob 
podepisujících za akcionáře oznámení jednat za daného akcionáře, případně rovněž plnou moc 
prokazující oprávnění oznamující osoby takové oznámení za akcionáře uskutečnit. Oznámení 
musí být učiněno v českém či anglickém jazyce. V případě žádosti akcionáře o zrušení zasílání 
pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím e-mailu a pro změny oznámeného e-mailu platí 
výše uvedený postup a lhůty pro takové oznámení o zrušení/změně obdobně. 

Valná hromada se může v souladu s ustanovením čl. 6.5 Stanov konat rovněž bez splnění 
požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni 
akcionáři. 

20.2.6 Zdržení, odložení či zabránění změně kontroly nad Emitentem 
Stanovy neobsahují ustanovení, jež by mohla zdržet, odložit či zabránit změně kontroly  
nad Emitentem. Akcie Emitenta jsou neomezeně převoditelné. 

20.2.7 Limit vlastnictví akcií 
Stanovy neobsahují ustanovení upravující limit vlastnictví akci, při jehož přesažení musí být 
zveřejněno jméno akcionáře. 

20.2.8 Změny základního kapitálu 
K přijetí rozhodnutí o změně základního kapitálu se vyžaduje souhlas 75 % hlasů všech 
akcionářů Emitenta. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně 
losování akcií. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se 
vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole. 

V ostatních ohledech se změny základního kapitálu řídí pravidly dle ZOK. 

21. Významné smlouvy. 
Emitent uzavřel v období dvou let před datem tohoto Prospektu následující významné 
smlouvy: 

(a) smlouvu o úvěru ze dne 22.4.2016 mezi Emitentem, jakožto úvěrovaným,  
a akcionářem Ing. Gabrielem Fülöppem, jakožto úvěrujícím, výše úvěru 10.000.000,- 
Kč, úrok 7 % p.a., původní doba splatnosti posunuta z 30.4.2018 na 30.4.2019 
dodatkem účinným ke dni 30.4.2018; 

(b) smlouvu o úvěru ze dne 22.3.2017 mezi Emitentem, jakožto úvěrovaným,  
a akcionářem Ing. Gabrielem Fülöppem, jakožto úvěrujícím, výše úvěru 17.000.000,- 
Kč, úrok 7 % p.a., doba splatnosti 30.4.2019; 

(c) smlouvu o zápůjčce ze dne 13.12.2017 mezi Emitentem, jakožto zapůjčitelem, a 
dceřinou společností Emitenta, Primoco BPLA, založenou  
a existující podle právního řádu Ruské federace, zapsanou pod základním státním 
registračním číslem (OGRN) 1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, 
Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, prostor VIII, 2. Patro, místnost 1, jakožto 
vydlužitelem, bezúročná zápůjčka ve výši 300.000,- RUB splatná dne 13.12.2018; a 
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(d) smlouvu o zápůjčce ze dne 13.2.2018 mezi Emitentem, jakožto zapůjčitelem, a 
dceřinou společností Emitenta, Primoco BPLA, založenou a existující podle právního 
řádu Ruské federace, zapsanou pod základním státním registračním číslem (OGRN) 
1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, 
prostor VIII, 2. Patro, místnost 1, jakožto vydlužitelem, bezúročná zápůjčka ve výši 
700.000,- RUB splatná dne 13.2.2019. 

22. Údaje třetích stran a prohlášení znalců a prohlášení o jakémkoli zájmu. 
V rámci tohoto Prospektu není zaraženo prohlášení ani zpráva osoby jednající jakožto znalec 
s výjimkou zpráv auditora. 

Emitent potvrzuje, že veškeré informace uvedené v tomto Prospektu pocházející od třetí 
strany byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je 
schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné 
skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Zdroj 
předmětných informací je uveden vždy u konkrétních informací v rámci tohoto Prospektu. 

23. Zveřejněné dokumenty. 
Po dobu platnosti tohoto Prospektu bude možné dle potřeby nahlédnout do těchto 
dokumentů, případně jejich kopií: 

a) Stanovy;  

b) všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a 
prohlášení vypracovaná znalcem na žádost Emitenta, jejichž jakákoli část je součástí 
tohoto Prospektu nebo je v něm uveden na ni odkaz;  

c) historické finanční údaje Emitenta za poslední tři roky a historické finanční údaje 
dceřiné společnosti za poslední dva roky předcházející zveřejnění tohoto Prospektu. 

Výše uvedené dokumenty budou k dispozici k nahlédnutí na adrese sídla Emitenta, tj.  
na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín. 

24. Údaje o majetkových účastech. 
Emitent je jediným akcionářem Akciové společností Primoco BPLA, založené a existující podle 
právního řádu Ruské federace, zapsané pod základním státním registračním číslem (OGRN) 
1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, prostor VIII, 
2. Patro, místnost 1. Základní kapitál uvedené dceřiné společnosti je 1.000.000,- RUB. 
Společnost doposud negenerovala žádné tržby a hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta 
ve výši 1.128.000,- RUB. Bilanční suma činí 320.000,- RUB. Vlastní kapitál společnosti činí – 
128.000,- RUB. Uvedené údaje vycházejí z neověřených výkazů za rok 2017. 

Emitent zamýšlí prodej UAV výše uvedené dceřiné společnosti, která tyto bude využívat 
k poskytování leteckých prací na území Ruské federace s tím, že podmínkou prodeje je 
udělení vývozního povolení ze strany Licenční správy. S ohledem na sankce uvalené vůči 
Ruské federace (k tomu viz blíže Kapitola B, odst. 1.4 tohoto Prospektu) lze prodej ve 
prospěch dceřiné společnosti realizovat pouze při splnění podmínek stanovených v rámci 
vydaných povolení – zejména získání certifikace ruským Úřadem pro civilní letectví 
(Rosaviacia), schválení konkrétního zákazníka leteckých prací, zákaz dalšího prodeje UAV bez 
souhlasu Licenční správy, umožnění kontroly apod. Přímý prodej UAV jiným subjektům 
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v Ruské federaci (tj. subjektům odlišným od uvedené dceřiné společnosti) je s ohledem na 
sankce uvalené vůči Ruské federace vyloučen, resp. Licenční správa má v rámci své diskrece 
oprávnění odmítnout udělení vývozního povolení, což v praxi rovněž činí. V roce 2017 uzavřel 
Emitent se svou dceřinou společností první kontrakt na dodávku 6 ks UAV, ve vztahu ve 
kterém již došlo k udělení vývozního povolení ze strany Licenční správy; samotný prodej 
včetně úhrady úplaty zatím nebyl realizován, neboť doposud nedošlo k vydání certifikace ze 
strany ruského Úřadu pro civilní letectví. 
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KAPITOLA D: POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ 

1. Odpovědné osoby. 
Seznam odpovědných osob je uveden v Kapitole C, bod 1. tohoto Prospektu. 

2. Rizikové faktory. 
Rizikové faktory jsou uvedeny v Kapitole B tohoto prospektu. 

3. Základní informace. 

3.1 Prohlášení o provozním kapitálu 

Emitent prohlašuje, že podle jeho názoru je provozní kapitál Emitenta dostatečný  
pro současné požadavky Emitenta. 

3.2 Kapitalizace a zadluženost 

Následující údaje představující celkovou kapitalizaci a zadluženost Emitenta k 30. červnu 2018 
vychází z podrobných finančních údajů a měly by být posuzovány v kontextu ostatních částí 
tohoto Prospektu, které se týkají finančních údajů Emitenta. Především v kontextu 
s Kapitolou C čl. 9. 

Následující tabulky ilustrují kapitalizaci a zadluženost Emitenta ke dni 30. červnu 2018.  Tyto 
tabulky neberou v úvahu dopad nabídky akcií dle tohoto Prospektu na Emitentovu 
kapitalizaci a zadluženost.  

Veškeré závazky Emitenta, krátkodobé i dlouhodobé, jsou nezajištěné.  

Od 30. června 2018 nedošlo k žádné významné změně v kapitalizaci Emitenta. 

Kapitalizace a zadluženost tisíce Kč 
Krátkodobé závazky  

Zaručené  
Zajištěné  
Nezaručené/Nezajištěné   34.715 

Krátkodobé závazky celkem   34.715 
  
Dlouhodobé závazky (vyjma krátkodobé části 
dlouhodobých závazků) 

 

Zaručené  
Zajištěné  
Nezaručené/Nezajištěné  

Dlouhodobé závazky celkem          0 
  
Vlastní kapitál  

Základní kapitál    4.092 
Zákonné rezervní fondy  
Další rezervní fondy  

              Ážio    6.235 
Nerozdělený zisk a zisk běžného období -15.889 

Vlastní kapitál celkem    -5.562 
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Kapitalizace celkem 29.153 
Zdroj: Emitent 

Čistá zadluženost tisíce Kč 
A. Hotovost 8.006 
B. Peněžní ekvivalent         
C. Obchodovatelné cenné papíry         
D. Likvidita (A)+(B)+(C) 8.006 
E. Krátkodobé finanční pohledávky 2.338 
F. Krátkodobé bankovní závazky         
G. Krátkodobá část dlouhodobých závazků 28.947 
H. Další krátkodobé finanční závazky   5.768 
I. Krátkodobé finanční závazky (F)+(G)+(H) 34.715 
J. Čistá krátkodobá finanční zadluženost 

(I)–(E)–(D) 
24.371 

K. Dlouhodobé bankovní úvěry         
L. Emitované dluhopisy         
M. Další dlouhodobé úvěry  
N. Dlouhodobá finanční zadluženost 

(K)+(L)+(M) 
 

O. Čistá finanční zadluženost (J)+(N) 24.371 
Zdroj: Emitent 

Nevyplněné položky se v případě Emitenta neaplikují. 

Emitent neeviduje žádné nepřímé nebo podmíněné závazky. 

3.3 Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na emisi  

Emitent si není vědom žádného zájmu, včetně zájmů konfliktního, který je podstatný  
pro emisi s výjimkou zájmu společnosti C Corporate Finance, s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 
PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 026 69 129, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221363, která poskytuje Emitentovi 
obecné poradenství v souvislosti s přípravou a realizací emise a jejíž odměna je určena 
stanoveným procentem z dosaženého objemu emise. 

3.4 Důvody nabídky a použití výnosů  

Důvodem této nabídky je zamýšlené rozšíření výrobních kapacit Emitenta prostřednictvím 
výstavby vlastního výrobního areálu a pořízení technologií a dále rovněž splacení úvěrů 
akcionářům Emitenta. V případě minimálního rozsahu úpisu budou přednostně uhrazeny 
závazky vůči akcionářům (které činí ke dni úpisu 27 mil. Kč bez příslušenství) a bude 
modifikován investiční plán Emitenta. Předpokládaná investice do výstavby nového 
výrobního areálu včetně rozjezdové plochy činí 150 milionů Kč. V případě, že by výnosy 
z nabídky nepostačovaly rovněž pro plánované navýšení výrobních kapacit, jsou stávající 
akcionáři připraveni posílit finanční zdroje Emitenta další akcionářskou půjčkou. 

Celkové čisté výnosy budou v případě minimálního rozsahu úpisu 48.850.000,- Kč a v případě 
maximálního rozsahu úpisu 248.562.591,50 Kč. 
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4. Údaje o nabízených cenných papírech. 

4.1 Druh a třída akcie, ISIN 

Předmětem nabídky jsou kmenové akcie. Veškeré akcie vydané Emitentem včetně těch 
nabízených představují jednu třídu akcií, žádná jiná třída akcií Emitenta neexistuje. 

Mezinárodní identifikační číslo (ISIN) je: CZ0005135970. 

4.2 Rozhodné právo 

Emitent je právnickou osobou založenou a existující podle právního řádu České republiky. 
Akcie budou vydány v souladu s platným a účinným právem České republiky. 

4.3 Forma a podoba akcií 

Veškeré akcie vydané Emitentem, včetně těch nabízených, jsou akciemi na jméno  
a jsou/budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Centrální evidencí zaknihovaných 
cenných papírů (včetně záznamů), vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem 
Rybná 682/14, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 250 81 489, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308. 

4.4 Měna emise 

Měnou Emise je česká koruna. 

4.5 Práva spojené s akciemi, omezení těchto práv, postup při výkonu těchto práv 

S akciemi Emitenta je spojeno právo akcionáře účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, 
právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Emitenta, je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu, a uplatňovat 
návrhy a protinávrhy. Není-li rozhodnutím předcházejícím valnou hromadu stanoveno jinak, 
je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě sedmý (7.) den předcházející dni konání valné 
hromady. 

Jednotlivá práva spojená s akciemi jsou popsána blíže v odst. 4.5.1 až 4.5.4 tohoto Prospektu. 

4.5.1 Práva na podíl na zisku Emitenta, dividendy 
Akcionář, má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení 
mezi akcionáře. Rozhodne-li tak valná hromada, může být podíl na zisku rozdělen rovněž ve 
prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců či tichého společníka. Valná hromada může 
rovněž rozhodnout o tom, že část zisku, jež není účelové vázaná, se použije na zvýšení 
základního kapitálu Emitenta nebo že se zisk nerozdělí a nedojde k výplatě dividend. 

Podíl akcionáře na zisku určeném k rozdělení se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií 
akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl na zisku je stanoven na základě 
řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Podíl na zisku je splatný 
do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li 
valná hromada jinak. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný 
s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. 
K identifikaci akcionářů pro účast na valné hromadě slouží zápis v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů vedené CDCP 
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Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu po konání valné hromady akcionářům den 
splatnosti dividendy. 

Právo na výplatu podílu na zisku se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě. Osobou, v jejíž 
prospěch promlčení platí, je Emitent. 

Stanovy Emitenta neobsahují žádné ustanovení, které by se týkalo omezení práva na výplatu 
dividendy. Emitent nerozlišuje specifické postupy pro držitele – nerezidenty v souvislosti se 
vznikem práva na dividendu. 

4.5.2 Hlasovací práva spojená s akciemi 
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR) 
je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4.092.210, v případě zvýšení 
základního kapitálu předpokládaného tímto Prospektem v maximálním rozsahu bude celkový 
počet hlasů ve společnosti činit 4.814.364. 

4.5.3 Předkupní právo v nabídkách k upsání akcií 
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Emitenta upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. 
Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s ZOK neupsal jiný 
akcionář. Představenstvo Emitenta zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK  
a Stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující alespoň: 

(a) údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 
týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek 
běhu této lhůty, není-li obsažen již v této informaci; 

(b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité 
hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité 
jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; 

(c) jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, 
jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a jejich 
emisní kurz nebo způsob určení emisního kurzu, anebo pověření představenstva, aby 
ho určilo. Emisní kurz se určí tak, aby byl pro všechny akcie, které lze upsat s využitím 
přednostního práva, stejný, může však být odlišný od emisního kurzu akcií 
upisovaných jinak; a 

(d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, kterým je den, kdy mohlo být 
přednostní právo uplatněno poprvé. 

Přednostní právo nelze ve stanovách omezit ani vyloučit. Valná hromada může přednostní 
právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu Emitenta. Omezení nebo vyloučení 
přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Má-li valná 
hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí 
představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro 
omezení nebo vyloučení, navrhovaný emisní kurz nebo způsob jeho určení popřípadě návrh 
na pověření představenstva k jeho určení. Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se 
nepovažuje případ, kdy podle rozhodnutí valné hromady upíše všechny akcie obchodník  
s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva 
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obsahuje také povinnost tohoto obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají 
přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost za určenou cenu a v určené lhůtě upsané 
akcie, a to v rozsahu jejich přednostního práva. 

Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění. Akcionář se může 
přednostního práva vzdát také před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, a to  
v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě 
Emitenta; prohlášení se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné hromady a má 
účinky také vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře. 

4.5.4 Právo na podíl na likvidačním zůstatku 
V případě zrušení Emitenta s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním 
zůstatku. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy 
Emitent vstoupí do likvidace. Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru 
odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Akcionáři vzniká právo na vyplacení 
podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií Emitenta v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů na základě příkazu likvidátora. 

4.5.5 Ustanovení o zpětném odkupu 
Emitent může sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet 
Emitenta nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurz, a jen pokud: 

(a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada Emitenta; 

(b) nabytí akcií, včetně akcií, které Emitent nabyl již dříve a které stále vlastní, a akcií, 
které na účet Emitenta nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí 
snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze 
podle ZOK nebo Stanov rozdělit mezi akcionáře; 

(c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie 

Usnesení valné hromady, kterým je rozhodnuto o nabytí vlastních akcií Emitentem, stanoví 
alespoň nejvyšší počet akcií, které může Emitent nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu, dobu, 
po kterou může Emitent na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 let, a 
nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může Emitent akcie nabýt, a to při nabývání akcií za úplatu. 

4.5.6 Ustanovení o přeměně 
Jestliže se mění druh nebo forma akcií Emitenta, mění se práva spojená s tímto druhem nebo 
formou akcií účinností změny Stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně příslušných akcií. 
Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo 
prohlášením akcií za neplatné. Rozhodnutí o přeměně akcií náleží do působnosti valné 
hromady Emitenta. 
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4.6 Usnesení, povolení a schválení, na jejichž základě byly akcie emitovány 

Valná hromada Emitenta rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku až 722.154,- Kč dne 
4.9.2018, a to ve formě notářského zápisu sepsaného téhož dne JUDr. Svatoplukem 
Procházkou, notářem se sídlem v Praze, č. NZ 278/2018, N 216/2018. 

4.7 Očekávané datum emise akcií 

Očekávané datum emise předmětných akcií Emitenta je 5.10.2018. 

4.8 Volná převoditelnost akcií 

Převoditelnost akcií Emitenta není jakkoli omezena. 

4.9 Uvedení veškerých povinných nabídek převzetí nebo pravidel pro převzetí cenných papírů 
hlavním akcionářem (squeeze-out) a povinné odkoupení (sell-out) cenných papírů. 

Převzetí akcií hlavním akcionářem a povinné odkoupení akcií se řídí platnými právními 
předpisy. Žádné stávající akcie Emitenta nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. 
Akcie, které jsou předmětem nabídky dle tohoto Prospektu, nebudou předmětem žádosti  
o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Ustanovení zákona č. 104/2008 Sb.,  
o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí),  
ve znění pozdějších právních předpisů, se tedy pro nucený přechod akcií Emitenta nepoužijí. 

Hlavním akcionářem, který je oprávněn požadovat, aby představenstvo svolalo valnou 
hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných 
papírů na tohoto akcionáře, se pro účely tohoto odstavce rozumí akcionář, který vlastní akcie 
Emitenta: 

a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Emitenta, 
na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy; a 

b) s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. 

Vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož 
výši určí valná hromada. Hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění znaleckým 
posudkem. Posudek nesmí být ke dni doručení žádosti starší než 3 měsíce. Společně  
s návrhem na přechod akcií doručí hlavní akcionář Emitentovi zdůvodnění výše protiplnění.  
Představenstvo svolá valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení žádosti hlavního 
akcionáře o nucený přechod akcií. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje také rozhodné 
informace o určení výše protiplnění nebo závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován, výzvu 
zástavním věřitelům, aby Emitentovi sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným 
papírům vydaným Emitentem, a vyjádření představenstva k tomu, zda považuje navrženou 
výši protiplnění za přiměřenou.  

Výplatu protiplnění provádí pověřená osoba, kterou může být pouze: 

a) banka; 

b) obchodník s cennými papíry; nebo 

c) zahraniční osoba, podnikající na území České republiky, jejíž předmět podnikání 
odpovídá činnosti některé z osob uvedených v písmenech a) a b) výše. 
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Hlavní akcionář předá pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě 
protiplnění a Emitentovi tuto skutečnost doloží. Pověřená osoba vrátí zbylé peněžní 
prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu poté, co uplynula 
lhůta pro výplatu protiplnění. Převedené peněžní prostředky nejsou součástí majetkové 
podstaty pověřené osoby, pokud dojde k jejímu úpadku nebo nastane obdobná situace podle 
právního řádu jiného členského státu Evropské unie než České republiky. 

Emitent zpřístupní ve svém sídle k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného 
papíru údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek stanovující přiměřenost 
protiplnění ve vztahu k nucenému přechodu akcií. Emitent bez zbytečného odkladu vydá na 
žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopii znaleckého posudku stanovujícího 
přiměřenost protiplnění ve vztahu k nucenému přechodu akcií. Na toto právo Emitent 
upozorní akcionáře v pozvánce na valnou hromadu. 

Vlastníci zastavených účastnických cenných papírů sdělí Emitentovi bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního 
věřitele; upozornění na tuto povinnost se uvede v pozvánce na valnou hromadu. 

Návrh usnesení valné hromady nesmí v určení výše protiplnění obsahovat částku nižší, než 
kolik určuje znalecký posudek. K přijetí rozhodnutí valné hromady je potřebný souhlas 
alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář 
mají vždy právo hlasovat. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje veřejná listina, jejíž 
přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích nebo zdůvodnění výše protiplnění. 
Usnesení valné hromady obsahuje také určení hlavního akcionáře, výši protiplnění určenou 
posudkem znalce a lhůtu pro jeho poskytnutí. Důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení 
valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře není 
skutečnost, že protiplnění není přiměřené. 

Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh  
na jeho zápis do obchodního rejstříku. Současně usnesení valné hromady a závěry znaleckého 
posudku, uveřejní způsobem určeným ZOK a Stanovami pro svolání valné hromady Emitenta 
a uloží veřejnou listinu v sídle Emitenta k nahlédnutí; upozornění na toto uložení se 
v uveřejněném oznámení rovněž uvede. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu 
usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům 
Emitenta na hlavního akcionáře. Byly-li zástavou účastnické cenné papíry, ke kterým přešlo 
vlastnické právo, zástavní právo okamžikem přechodu vlastnického práva zaniká. 

Emitent dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů  
na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů bez 
zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře s tím, že 
podkladem pro zápis změny je rozhodnutí valné hromady a doklad o jeho zveřejnění.  

Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží Emitentovi do třiceti dnů  
po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění. 
Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry do jednoho 
měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Emitentem, která nesmí být kratší než čtrnáct 
dnů, prohlásí představenstvo Emitenta tyto účastnické cenné papíry za neplatné a oznámí to 
dotyčným akcionářům. Vrácené účastnické cenné papíry předá Emitent hlavnímu akcionáři 
bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Emitent 
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bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, 
druhu a jmenovité hodnoty. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných 
papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění a úroků obvyklých v době přechodu vlastnického 
práva účastnických cenných papírů zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu  
v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů a vlastníkům ostatních účastnických 
cenných papírů jejich předáním Emitentovi, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického 
práva k účastnickým cenným papírům akcionářů Emitenta na hlavního akcionáře. Právo  
na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických 
cenných papírů Emitenta.  

Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu  
po splnění výše uvedených podmínek. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl 
vlastníkem účastnických cenných papírů Emitenta k okamžiku přechodu vlastnického práva, 
ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění 
zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem 
vlastnického práva zaniklo.  

Vlastníci účastnických cenných papírů se mohou od splatnosti protiplnění domáhat  
po hlavním akcionáři práva na dorovnání, není-li poskytnuté protiplnění přiměřené hodnotě 
účastnických cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; toto 
právo zaniká, není-li žádným vlastníkem účastnických cenných papírů uplatněno u hlavního 
akcionáře do 3 měsíců ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady v obchodním 
rejstříku. Hlavní akcionář oznámí bez zbytečného odkladu den uplatnění práva na dorovnání 
způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Promlčecí doba běží ode dne, kdy hlavní 
akcionář splní oznamovací povinnost. 

Soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, je pro hlavního 
akcionáře závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům účastnických 
cenných papírů. Vlastníci účastnických cenných papírů, kteří se dovolali práva na dorovnání, 
mají právo na náhradu v řízení účelně vynaložených výdajů; není-li povinen tuto náhradu 
poskytnout hlavní akcionář, poskytne se z prostředků uložených v úschově dle následující 
věty. Hlavní akcionář ve lhůtě určené soudem splní dorovnání vůči všem vlastníkům 
účastnických cenných papírů do soudní úschovy a soud společně s rozhodnutím vyvěsí na své 
úřední desce také výzvu vlastníkům účastnických cenných papírů, aby se u něj o dorovnání 
přihlásili. Emitent současně toto rozhodnutí a výzvu na přihlášení se o dorovnání uveřejní 
způsobem stanoveným ZOK a Stanovami pro svolání valné hromady. Účelně vynaložené 
náklady spojené s plněním do soudní úschovy se hradí z prostředků složených v úschově. 
Ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních 
předpisů, o připadnutí předmětu úschovy státu se nepoužije. Uplynula-li lhůta tří roků  
od právní moci usnesení o přijetí do úschovy, rozhodne soud, že předmět úschovy se vrací 
hlavnímu akcionáři, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do jednoho roku ode dne vyhlášení 
tohoto usnesení. Toto usnesení soud vyvěsí na úřední desce soudu. Dohodne-li se hlavní 
akcionář na dorovnání s vlastníkem účastnického cenného papíru mimo soudní řízení, je tato 
dohoda pro hlavního akcionáře závazná co do základu uznaného práva i vůči ostatním 
vlastníkům účastnických cenných papírů a hlavní akcionář její uzavření oznámí ostatním 
vlastníkům účastnických cenných papírů způsobem stanoveným ZOK a Stanovami pro svolání 
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valné hromady. Hlavní akcionář bez zbytečného odkladu po uzavření dohody podle předchozí 
věty splní dorovnání vůči všem vlastníkům účastnických cenných papírů do soudní úschovy. 

Pro vlastníky účastnických cenných papírů, kteří nebyli účastníky soudního řízení, jímž bylo 
přiznáno právo na jinou výši protiplnění, běží promlčecí lhůta pro uplatnění práva na 
dorovnání ode dne uveřejnění soudního rozhodnutí. Pro vlastníky účastnických cenných 
papírů, kteří nejsou stranami dohody s hlavním akcionářem o dorovnání mimo soudní řízení, 
běží promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání z prostředků podle dohody s hlavním 
akcionářem o dorovnání mimo soudní řízení ode dne uveřejnění oznámení dne pro uplatnění 
práva na dorovnání hlavním akcionářem. 

Právo odkupu 

Vlastníci účastnických cenných papírů, vůči kterým může hlavní akcionář uplatnit postup 
ohledně nuceného přechodu jejich účastnických cenných papírů, mohou požadovat, aby 
jejich účastnické cenné papíry hlavní akcionář odkoupil postupem, který ZOK stanovuje 
ohledně povinného veřejného návrhu smlouvy. 

Povinný veřejný návrh smlouvy je veřejný návrh smlouvy učiněný navrhovatelem ke splnění 
zákonem uložené povinnosti odkoupit účastnické cenné papíry. Jedná-li se o povinný veřejný 
návrh smlouvy, musí být výše protiplnění přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů. 
Navrhovatel doloží přiměřenost protiplnění posudkem znalce. Doba závaznosti veřejného 
návrhu podle tohoto odstavce nesmí být kratší než 4 týdny ode dne jeho uveřejnění. Porušil-li 
navrhovatel povinnost učinit veřejný návrh smlouvy, vzniká oprávněnému vlastníkovi 
účastnických cenných papírů právo navrhnout navrhovateli uzavření smlouvy o koupi 
účastnických cenných papírů za přiměřené protiplnění a navrhovateli vzniká povinnost takový 
návrh přijmout. Nebude-li návrh přijat do patnácti pracovních dnů ode dne jeho doručení, 
může se oprávněný vlastník účastnických cenných papírů domáhat uzavření smlouvy u soudu 
nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl 
doručen návrh na uzavření smlouvy. Vyjde-li najevo, že vlastníci účastnických cenných papírů, 
které byly předmětem veřejného návrhu smlouvy, neobdrželi nebo nemají podle smlouvy 
obdržet přiměřené protiplnění, mohou se dovolávat toho, aby jim navrhovatel protiplnění 
dorovnal. 

4.10 Nabídky převzetí, veřejné návrhy odkoupení 

Emitent k datu vytvoření Prospektu neeviduje žádné veřejné nabídky převzetí akcií učiněné 
třetími stranami vůči kapitálu Emitenta ani veřejné návrhy odkoupení. 

4.11 Daňové aspekty 

4.11.1 Obecná ustanovení 
Obsah čl. 4.11 tohoto Prospektu představuje základní stručné shrnutí právní úpravy zdanění 
akcií v České republice a nelze jej považovat za úplný a vyčerpávající popis daňové 
problematiky. Níže popsaná právní úprava může v budoucnu podléhat legislativním změnám 
s tím, že v případě takových změn bude Emitent povinen postupovat v souladu s těmito 
změnami. 

Zdanění příjmů právnických i fyzických osob je upraveno Zákonem o daních z příjmu. 
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Zdanění příjmů z výplaty podílu na zisku a příjmů z převodu podílu na akciové společnosti je 
závislé na daňové rezidentuře příjemce příjmů a skutečnosti, zda se jedná o právnickou či 
fyzickou osobu. Právnické osoby s daňovým rezidentstvím v České republice, tedy ty, které 
mají své sídlo nebo místo skutečného vedení v České republice, mají daňovou povinnost, 
která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak na příjmy 
plynoucí ze zdrojů v zahraničí, tedy na své celosvětové příjmy. Stejně tak fyzické osoby  
s daňovým rezidenstvím v České republice, tedy ty, které mají bydliště v České republice 
nebo se obvykle zdržují v České republice, mají v České republice daňovou povinnost na své 
celosvětové příjmy. 

Osoby, které jsou daňovými rezidenty jiného státu než České republiky, zdaňují v České 
republice jen příjmy ze zdrojů na území České republiky. 

Pravidla určení daňového rezidentství upravují legislativy jednotlivých států. V případě že 
osoba je daňovým rezidentem podle daňových zákonů dvou různých států, rozhoduje  
o rezidentství osoby příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění uzavřená mezi Českou 
republikou a druhým státem. 

4.11.2 Zdanění příjmů z podílu na zisku 
Výplata podílu na zisku uhrazeného Emitentem představuje příjem ze zdrojů na území České 
republiky, který podléhá zvláštní sazbě daně. Emitentovi tak vzniká v souvislosti s výplatou 
těchto příjmů povinnost srazit a odvést daň. Emitent přebírá odpovědnost za srážku daně  
u zdroje. 

Základem daně pro zvláštní sazbu daně je obecně pouze příjem. 

Daň z příjmů právnických osob 

Výplata podílu na zisku plynoucí daňovým rezidentům České republiky se uplatní zvláštní 
sazba daně 15 %, pokud nejsou tyto příjmy od daně osvobozené. 

Na výplatu podílu na zisku plynoucí daňovým rezidentům jiného členského státu EU se 
uplatní zvláštní sazba daně 15 %, pokud nejsou tyto příjmy od daně osvobozené nebo 
příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví jinak.  

Podíly na zisku vyplácené Emitentem jsou osvobozené od daně za předpokladu, že: 

a) příjemce podílu je mateřskou společností Emitenta ve smyslu Zákona o daních 
z příjmu, tj. drží nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10 % podíl  
na základním kapitálu Emitenta (v zákonem stanovených případech lze osvobození 
uplatnit i před uplynutím této doby, pokud je podmínka splněna dodatečně); a 

b) příjemce je daňovým rezidentem České republiky a má některou z forem uvedených 
v předpisech EU (Směrnice Rady 2011/96/EU, Směrnice Rady 2009/133/ES  
a Směrnice Rady 2003/49/ES) (v České republice se jedná o akciové společnosti  
a společnosti s ručením omezeným) nebo formu družstva, svěřenský fond, rodinná 
fundace, obec, svazek obcí nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného 
členského státu Evropské unie než České republiky. 
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Osvobození nelze uplatnit, pokud je Emitent v likvidaci, není-li akcionář, mateřská společnost, 
společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České 
republiky. 

Výplatu podílu na zisku uhrazeného Emitentem obchodní korporaci, která je daňovým 
rezidentem Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska lze osvobodit od 
daně za obdobných podmínek.  

Při výplatě podílu na zisku poplatníkům, kteří nejsou rezidenty členského státu Evropské unie 
nebo Evropského hospodářského prostoru nebo nejsou rezidenty státu, s nímž má Česká 
republika uzavřenou platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo dohodu o výměně 
informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, má Emitent povinnost srazit daň 
ve výši 35 %. 

V ostatních případech se uplatní sazba daně 15 %, pokud příslušná smlouva o zamezení 
dvojího zdanění nestanoví jinak. 

Daň z příjmů fyzických osob 

Zdanění výplaty podílu na zisku akcionářům, kteří jsou fyzickými osobami, stanoví zákon  
o daních z příjmů zvláštní sazbou daně 15 %. V případě výplaty podílu na zisku daňovým 
rezidentům v jiných státech než České republice může příslušná smlouva o zamezení dvojího 
zdanění stanovit jinak. 

Ostatní daně 

Výplata podílu nepředstavuje úplatu za protiplnění, a tudíž nepodléhá DPH. 

Žádnou další registrační daň, clo, daň z převodu, kolkové poplatky či jinou podobnou daň 
nebo clo není nutné v České republice hradit držitelem akcií, pokud jde o jejich pořízení, 
vlastnictví nebo likvidaci. 

4.11.3 Příjmy z převodu podílu 
Příjmy z převodu podílu v obchodní korporaci mající sídlo na území České republiky 
představují příjmy ze zdrojů na území České republiky. 

Daně z příjmů právnických osob 

Příjmy z převodu podílu v Emitentovi by měly být osvobozeny od daně za předpokladu, že: 

a) převodce podílu je mateřskou společností Emitenta ve smyslu Zákona o daních 
z příjmu, tj. drží nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10 % podíl  
na základním kapitálu Emitenta (v zákonem stanovených případech lze osvobození 
uplatnit i před uplynutím této doby, pokud je podmínka splněna dodatečně); a 

b) příjemce je daňovým rezidentem České republiky a má některou z forem uvedených 
v předpisech EU (Směrnice Rady 2011/96/EU, Směrnice Rady 2009/133/ES  
a Směrnice Rady 2003/49/ES) (v České republice se jedná o akciové společnosti  
a společnosti s ručením omezeným) nebo formu družstva, svěřenský fond, rodinná 
fundace, obec, svazek obcí nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného 
členského státu Evropské unie než České republiky. 
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Osvobození nelze uplatnit, pokud je Emitent v likvidaci. Zároveň osvobození nelze uplatnit, 
pokud je převodce (i) osvobozen od daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně, (ii) 
může si zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo 
obdobné daně, nebo (iii) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se 
sazbou ve výši 0%. 

Příjmy z převodu podílu v Emitentovi plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým 
rezidentem Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska lze osvobodit od 
daně za obdobných podmínek. 

V případě že podmínky pro osvobození nejsou splněny nebo smlouva o zamezení dvojího 
zdanění nestanoví jinak, zisk z převodu podílu bude zdaněn daní z příjmů právnických osob  
ve výši 19 %, přičemž proti realizovaným příjmům lze uplatnit nabývací cenu akcií stanovenou 
v souladu se Zákonem o daních z příjmů. 

Daně z příjmů fyzických osob 

Z hlediska daní z příjmů fyzických osob (rezidentů i nerezidentů v České republice) se jedná  
o příjem, který je zdaněn sazbou daně 15 % (pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění 
nestanoví jinak). Základ daně lze snížit o prokazatelné výdaje, kterými je v tomto případě 
obecně cena, za kterou převodce akcie nabyl, stanovená v souladu se Zákonem o daních  
z příjmů. 

příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové listy 
při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím 
období částku 100 000 Kč; osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku a na 
příjmy z úplatného převodu cenných papírů nebo z podílů připadajících na podílové listy při 
zrušení podílového fondu, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 
let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; jedná-li se o kmenový 
list, činí doba 5 let, 

Příjem z úplatného převodu akcie je osvobozen od daně pokud: 

(a) úhrn příjmů z takového převodu společně s příjmy z podílů připadajících na podílové 
listy při zrušení podílového fondu nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 
100.000,- Kč; osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku a na příjmy 
z úplatného převodu cenných papírů nebo z podílů připadajících na podílové listy při 
zrušení podílového fondu, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a 
to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; jedná-
li se o kmenový list, činí doba 5 let; a 

(b) doba mezi nabytím a úplatným převodem akcie při jeho úplatném převodu dobu 
přesáhne 3 let; doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byla akcie ve vlastnictví 
zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod cenného papíru nabytého děděním  
od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem; osvobození se 
nevztahuje na příjem z úplatného převodu akcie, která je nebo byla zahrnuta  
do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem  
ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku.  
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Ostatní daně 

Převod cenných papírů je považován za finanční činnost, která je osvobozena od DPH. 

Žádnou další registrační daň, clo, daň z převodu, kolkové poplatky či jinou podobnou daň 
nebo clo není nutné v České republice hradit držitelem akcií, pokud jde o jejich pořízení, 
vlastnictví nebo likvidaci. 

4.11.4 Zamezení dvojího zdanění 
Zdanění výše uvedených příjmů českých nerezidentů (právnických i fyzických osob) upravují 
příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Na základě konkrétních ustanovení 
příslušných smluv je stanovena maximální sazba daně, kterou může Česká republika na daný 
příjem uvalit. 

Aby mohl příjemce využít případné výhody vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění, 
je zpravidla povinen doložit, že je daňovým rezidentem příslušného státu a že je skutečným 
vlastníkem daného příjmu. 

5. Podmínky nabídky. 

5.1 Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a způsoby žádosti  
o nabídku 

Valná hromada Emitenta dne 4.9.2018 rozhodla o navýšení základního kapitálu o částku 
nejvýše 722.154,- Kč na celkovou částku nejvýše 4.814.364,- Kč (jedná se o zvýšení základního 
kapitálu na základě veřejné nabídky podle § 475 písm. e) a §§ 480 až 483 ZOK) a vydání 
nových akcií v počtu až 722.154 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR) – v případě vydání celého počtu nových 
akcií bude mít Emitent vydaných 4.814.364 kusů Akcií. Úpis akcií nad rámec navržené výše 
základního kapitálu se nepřipouští. Nejnižší možná částka zvýšení základního kapitálu činí 
200.000,- Kč. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír, forma akcie je na jméno. 
Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč 
(0,036068530207394048692515779981966 EUR) bude v souladu s rozhodnutím valné 
hromady Emitenta určen představenstvem Emitenta, vždy však v rozmezí 250,- Kč - 350,- Kč. 
Stávající akcionáři Emitenta se vzdali zákonného přednostního práva na úpis nových akcií.  

Veřejná nabídka poběží od 18.9.2018 do 2.10.2018.  

Nabídku nových akcií nelze po jejím zahájení rozhodnutím Emitenta odvolat ani pozastavit. 

Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup nových akcií výhradně 
prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 250,- Kč až 350,- 
Kč za jednu novou akcii. Minimální počet požadovaných nových akcií v objednávce je omezen 
na 500 ks (dále jen „Minimální upisovaný objem“), maximální počet je omezen celkovým 
počtem nových akcií. Podanou objednávku k nákupu nových akcií nelze stáhnout. Příslušní 
členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 
18.9.2018 (včetně) až do 2.10.2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří 
se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka CDCP, u kterého mají otevřený 
účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník CDCP může být stejný subjekt jako 
člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi nových akcií.  
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V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných nových akcií budou objednávky 
jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s 
ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě nových akcií relevantní).  

V rámci veřejné nabídky nových akcií bude nabízeno až 722.154 kusů nových akcií. Konečný 
počet upsaných a vydaných nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na 
webové stránce BCPP www.pxstart.cz nejpozději 2. (druhý) pracovní den po START Day.  

Upsané a vydané nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých 
investorů oproti uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu nových akcií, a to 
nejpozději 3. (třetí) pracovní den následující pro START Day. 

Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv 
ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. 

5.2 Stanovení ceny a rozdělování a přidělování nových akcií 

Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i 
retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na 
takovou nabídku a příslušného investora vztahují.  

Nabídka není rozdělena na tranše určené kvalifikovaným či retailovým investorům, nebo 
zaměstnancům Emitenta. Emitent bude zacházet se všemi investory při přidělování nových 
akcií stejně; vícečetná upisování nejsou akceptována.  

Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných akcií určí Emitent v den START Day dle 
vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách. Informace o stanovené 
hodnotě emisního kursu akcií a počtu akcií, které budou vydány na základě nabídky, budou 
následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – 
Veřejná nabídka a také na webové stránce www.pxstart.cz.  

Stanovený emisní kurs akcií a počet upsaných akcií vloží Emitent do elektronického systému 
START – Veřejná nabídka. Následně dojde elektronickým systémem START – Veřejná nabídka 
ke stanovení míry přidělení nových akcí jednotlivým poptávkám po upsání akcií dle 
následujícího principu. 

A) Všechny poptávky po upsání akcií s hodnotou emisního kursu vyšší nebo rovnou 
hodnotě emisního kursu akcií, která je stanovena Emitentem, jsou uspokojeny takto:  

- je-li skutečné upisované množství akcií větší nebo rovno sumě požadovaného 
množství všech poptávek po upsání, jsou všechny poptávky po upsání 
uspokojeny plně; 

- je-li skutečné upisované množství akcií menší než suma upisovateli 
požadovaných množství akcií dle všech poptávek po upsání, jsou všechny 
poptávky po upsání kráceny. 

B) Při poměrném krácení systém automaticky: 

- stanoví míru alokace akcií k poptávkám po úpisu akcií; 

- alokované množství následně zaokrouhlí na celé násobky Minimálního 
upisovaného objemu dolů; 
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- poté jsou sestupně seřazeny poptávky po upsání akcií podle jejich míry 
zaokrouhlení, 

- část akcií, která má být dle rozhodnutí Emitenta vydána, ovšem ještě není 
přidělena k některé poptávce po upsání a je následně přidělována postupně po 
počtech odpovídajících Minimálnímu upisovanému objemu vždy každé poptávce 
po upsání dle jejich pořadí v rámci jejich míry zaokrouhlení. V případě, že více 
poptávek po upsání dosáhne stejné míry zaokrouhlení, uplatní se při přidělování 
akcií princip dřívějšího vložení poptávky po upsání do elektronického systému 
START – Veřejná nabídka. 

Poptávky s hodnotou emisního kurzu nižší, než hodnota stanovená emitentem nebudou 
uspokojeny. 

Na základě hodnot emisního kursu akcií a jejich skutečného vydaného počtu dojde k úhradě 
emisního kursu akcií a následnému vyhotovení listiny upisovatelů akcií. Emisní kurs 
upisovaných akcií je upisovateli akcií hrazen ve formě finančního kolaterálu na určený 
peněžní účet CDCP. 

Upisovatelům akcií nebudou v souvislosti s nabytím akcií účtovány Emitentem jakékoli 
poplatky, jiné náklady nebo daně. 

S novými akciemi není možné před učiněním oznámení obchodovat. Nadlimitní opce (green 
shoe) se neuplatní. 

Dle údajů dostupných Emitentovi se na úpisu nebudou podílet stávající akcionáři Emitenta ani 
členové představenstva či dozorčí rady Emitenta. Emitentovi není známo, že by nějaká osoba 
hodlala v rámci nabídky upsat více než 5 (pět) % Nových akcií.  

5.3 Umístění a upisování 

Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná 
nabídka. Umístěním ani upisováním nových akcií nebyl pověřen žádný koordinátor či 
zprostředkovatel umístění.  

V souvislosti s emisí nových akcií nebyl pověřen žádný platební ani depozitní zástupce. 

Neexistují žádné dohody mezi Emitentem a třetí osobou o upsání emise nových akcií nebo její 
části bez pevného závazku ani na základě pevného závazku upsání.  

Vztah mezi upisovateli – členy BCPP - a Emitentem při upisování nových akcií je ve smyslu 
ustálené judikatury smlouvou. Úspěšný upisovatel je zapsán do seznamu upisovatelů a vzniká 
mu povinnost uhradit emisní kurs nových akcií. Tato povinnost musí být v souladu s pravidly 
trhu START splněna nejpozději v pracovní den následující po START Day. Upsané a vydané 
nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů oproti 
uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu nových akcií, a to nejpozději 3. (třetí) 
pracovní den následující pro START Day. 
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6. Přijetí obchodování a způsob obchodování. 

6.1 Přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému 

Ve vztahu k akciím bylo požádáno o přijetí k obchodování na trh START, který je součástí 
mnohostranného obchodního systému provozovaného BCPP. Odkládací podmínkou přijetí 
akcií na trh START je vydání minimálního počtu akcií v rámci Nabídky. Den přijetí akcií 
k obchodování je den následující po dni vydání akcií. 

Akcie, jiná emise akcií vydaných Emitentem ani žádné cenné papíry stejné třídy (druhu) jako 
jsou akcie, nejsou v den vyhotovení Prospektu přijaty k obchodování na žádném regulovaném 
trhu, mnohostranném obchodním systému či jiném rovnocenném trhu, vyjma trhu START. 
Emitent nemá informace o jakémkoli regulovaném trhu, mnohostranném obchodním 
systému nebo jiném rovnocenném trhu, na kterém by byly ke dni vyhotovení Prospektu 
akcie, jiná emise akcií vydaných Emitentem nebo cenné papíry stejné třídy (druhu) jako akcie 
přijaty k obchodování bez souhlasu Emitenta. 

Žádné cenné papíry Emitenta stejné třídy jako akcie nebudou v souvislosti s nabídkou a 
podáním žádosti o přijetí akcií Emitenta na trh START BCPP upisovány nebo umisťovány 
soukromě.  

Žádná osoba se nezavázala jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování se 
zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji. 

6.2 Stabilizační opatření 

Emitent nemá v plánu jakýmkoliv způsobem využít možnosti stabilizace ceny akcií po jejich 
přijetí na trh START, ani nemá jakékoliv informace o tom, že by po přijetí akcií na trh START 
měla být realizována jakákoliv opatření směřující ke stabilizaci ceny akcií. 

7. Prodávající držitelé cenných papírů 
Nově nabízené akcie představují novou emisi kmenových akcií Emitenta za účelem zvýšení 
základního kapitálu. Neexistují tedy žádní prodávající držitelé cenných papírů. 

8. Náklady spojené s emisí. 
Odhadované náklady emise jsou následující: 

(a) náklady za právní služby ve výši 300.000,- Kč; 

(b) náklady za finanční poradenství ve výši 1,5 % z objemu celkové emise (tj. 
1.499.998,50 Kč v minimální variantě a 3.791.308,50 Kč v maximální variantě);  

(c) náklady na marketing 100.000,- Kč; 

Celkové čisté výnosy budou v případě minimálního rozsahu úpisu 48.850.000,- Kč a v případě 
maximálního rozsahu úpisu 248.562.591,50 Kč. 

9. Zředění. 
Následující tabulky obsahují údaje o zředění akcií Emitenta v důsledku nabídky akcii dle 
tohoto Prospektu, a to ve variantě (i) úpisu maximálního možného počtu akcií a (ii) 
minimálního možného počtu akcií. Ačkoli došlo ze strany stávajících akcionářů Emitenta k 
vzdání se přednostního práva na úpis předmětných akcií, nelze zcela vyloučit možnost úpisu 
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akcií v rámci nabídky dle tohoto Prospektu bez využití přednostního práva – v takovém 
případě by ke zředění nemuselo dojít vůbec (pokud by stávající akcionářů upsali veškeré 
akcie), případně by došlo ke zředění v nižším rozsahu než uváděném níže. 

(A) Úpis všech 722.154 kusů nových akcií. 

  K datu Prospektu Po úpisu nových akcií 
Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % 

Ladislav Semetkovský 2.062.740 50,41% 2.062.740 42,85% 
Ing. Gabriel Fülöpp 2.029.470 49,59% 2.029.470 42,15% 

 

(B) Úpis 200.000 kusů nových akcií. 

  K datu Prospektu Po úpisu nových akcií 
Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % 

Ladislav Semetkovský 2.062.740 50,41% 2.062.740 48,06 % 
Ing. Gabriel Fülöpp 2.029.470 49,59% 2.029.470 47,28 % 

 

10. Doplňující údaje. 
V souvislosti s přípravou a realizací emise dle tohoto Prospektu využil Emitent služeb 
následujících poradců: 

(a) finanční poradenství – společnost C Corporate Finance, s.r.o., se sídlem Rybná 678/4, 
PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 026 69 129, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221363; a 

(b) právní poradenství – MP Legal, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Jugoslávská 620/29, 
PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČO: 041 05 761, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242570. 
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KAPITOLA E: DEFINICE POJMŮ 
 

„BCPP“ znamená Burzu cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 
14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773; 

„CDCP“ znamená Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem 
Rybná 682/14, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 250 
81 489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308;  

„Emitent“ znamená společnost Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 
1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl H, vložka 1546; 

„Licenční správa“ znamená Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky; 

„Prospekt“ znamená tento prospekt akcií; 

„Stanovy“ znamená úplné znění stanov Emitenta ze dne 14.2.2018; 

„UAV“ znamená Unmanned Aerial Vehicle, tj. bezpilotní letoun; 

„Zákon o daních z příjmu“ znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
účinném k datu vyhotovení tohoto Prospektu; 

„ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění účinném 
k datu vyhotovení tohoto Prospektu; 

„ZPKT“ znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znění účinném k datu vyhotovení tohoto Prospektu. 
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KAPITOLA F: STANOVY EMITENTA 

Úplně znění stanov evropské společnosti 

Primoco UAV SE 

po rozhodnutí o změně stanov na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 14.2.2018 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1 Evropská společnost je založena: 

a) podle ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001, o statutu 
evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 
(dále jen „Nařízení Rady“); 

b) podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění 
(dále jen „Zákon o SE“); 

c) v souladu s ustanoveními Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se 
doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen 
„Směrnice Rady“); 

d) podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona 
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“). 

 

2. Firma a sídlo společnosti 
2.1. Obchodní firma společnosti zní: Primoco UAV SE (dále jen „společnost“), 
2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha, Česká republika. 

 
3. Předmět podnikání a činnosti 

3.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: 
a) Předmět podnikání: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 
- provozování obchodní letecké dopravy 

b) Předmět činnosti: 
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

 
4. Výše základního kapitálu a akcie 

4.1. Základní kapitál společnosti činí 4.092.210,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát dva tisíc dvě 
stě deset korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni 
měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.12.2014 (1 EURO = 27.725 Kč) činí výše 
základního kapitálu EUR 147.600,- (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc šest set eur) a je 
rozdělen na 4.092.210 (slovy: čtyři miliony devadesát dva tisíc dvě stě deset) kmenových 
akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), resp. dle přepočtu 
kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. 
k 31.12.2014 (1 EUR = 27,725 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 
0,036068530207394048692515779981966 EUR. 
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4.2. Akcie podle bodu 4.1 výše jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. 
4.3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. 
4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), resp. dle přepočtu 

kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. 
k 31.12.2014 (1 EUR = 27,725 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 
0,036068530207394048692515779981966 EUR je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet 
hlasů ve společnosti je 4.092.210 (slovy: čtyři miliony devadesát dva tisíc dvě stě deset). 

4.5. Seznam akcionářů je ve smyslu ustanovení § 264 odst. 1 ZOK nahrazen evidencí 
zaknihovaných cenných papírů. 
 

5. Orgány společnosti 
5.1. Společnosti zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), 
b) dozorčí rada, 
c) představenstvo, 
d) výbor pro audit. 

 
6. Valná hromada 

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 
6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 75% (slovy: sedmdesát pět procent) základního kapitálu. 
6.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Nařízení 

Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy 
České republiky nebo tyto stanovy nevyžadují v případě evropské společnosti nebo 
akciové společnosti kvalifikovanou většinu hlasů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady: 
a) o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti; 

b) o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; 
c) o volbě a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a 

o schválení smluv o výkonu funkce takových osob; 
d) o schválení, udělení a odvolání prokury; 
e) o vyslovení souhlasu dle čl. 8.9 těchto stanov; 
f) o změně stanov společnosti; 
g) v jehož důsledku se mění stanovy společnosti; 
h) o pověření představenstva zvýšit základní kapitál; 
i) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu; 
j) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; 
k) o zrušení společnosti s likvidací; 
l) o rozdělení likvidačního zůstatku; 

se vyžaduje souhlas alespoň 75 % (slovy: sedmdesát pět procent) hlasů všech akcionářů, 
ledaže Nařízení Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady 
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nebo právní předpisy České republiky vyžadují v případě evropské společnosti nebo 
akciové společnosti vyšší kvalifikovanou většinu hlasů. 

6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost 
akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani 
hlasování lístky však není tajné. 

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění 
požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. 

6.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se. Vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání 
samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele 
valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasování o protinávrzích v pořadí 
tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu 
představenstva, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. 

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které Nařízení Rady, právní 
předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky 
nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady evropské společnosti nebo 
akciové společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: 
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních 
korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 

b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou 
organizační složku, 

c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-
li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi 
představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, 

d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění 
podle § 61 zákona o obchodních korporacích, 

e) schvalování, udělení a odvolání prokury, 
f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. 

zákona o obchodních korporacích. 
6.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. 
6.9. V případě, že má společnosti jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její 

působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté 
v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena 
představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat 
návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný 
akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 

6.10. V případě akcionářů, kteří sdělili společnosti nejpozději 5 dnů před odesláním pozvánky na 
valnou hromadu písemně s úředně ověřeným podpisem či prostřednictvím elektronické 
pošty s kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem svou kontaktní e-
mailovou adresu, bude zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu uvedenou v 
evidenci zaknihovaných cenných papírů nahrazeno zasíláním prostřednictvím elektronické 
pošty na předmětnou takto sdělenou e-mailovou adresu. Doručí-li akcionář oznámení dle 
předchozí věty méně než 5 dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu, bude k 
oznámení přihlíženo teprve pro pozvánku na následující valnou hromadu; akcionář – 
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právnická osoba je povinen k oznámení připojit originál či úředně ověřenou kopii výpisu z 
obchodního nebo obdobného rejstříku prokazující oprávnění osoby či osob podepisujících 
za akcionáře oznámení jednat za daného akcionáře, případně rovněž plnou moc 
prokazující oprávnění oznamující osoby takové oznámení za akcionáře uskutečnit. 
Oznámení musí být učiněno v českém či anglickém jazyce. V případě žádosti akcionáře o 
zrušení zasílání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím e-mailu a pro změny 
oznámeného e-mailu platí výše uvedený postup a lhůty pro takové oznámení o 
zrušení/změně obdobně. 
 

7. Dozorčí rada 
7.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí 

rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. 
7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. 
7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu 

společnosti. 
7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda 

dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu 
zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před 
konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li 
nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí 
rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost 
jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-i 
kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, 
nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí 
rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo 
představenstvo společnosti.  

7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do 
příštího zasedání valné hromady. 

7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni 
členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování 
s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. 

7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnosti nevhodná. Odstoupení musí být adresované dozorčí radě i představenstvu, 
učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, nebo osobně předáno na 
zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 
hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání 
valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce 
oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost 
odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zákonu výkonu funkce. 
 

8. Představenstvo 
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8.1. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen 
představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. 

8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. 
8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy 

do příštího zasedání valné hromady. 
8.4. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává 

předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, 
datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů 
před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem 
projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném 
rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez 
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí 
rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odklady, může jej 
svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. 

8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí 
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo 
hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné 
osoby. 

8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je 
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno 
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnutou valná 
hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na 
zasedání valné hromady oznámí, že odstupují z funkce. V takovém případě skončí funkce 
oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost 
odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

8.7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o 
způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, 
pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touho dohodou. 

8.8. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 
8.9. Člen představenstva je oprávněn za společnost právně jednat (s výjimkou uvedenou 

v následující větě tohoto článku) ve vztahu k jakýmkoli právům z duševního vlastnictví, 
zejm. průmyslovým právům, autorským právům, obchodnímu tajemství, know-how, právu 
k software, a dalším obdobným právům, jež se týkají či jakkoli souvisí s bezpilotním 
letounem či jeho jakoukoliv částí, druh letounu – vrtulový, označení letounu „Primoco 
UAV“ či „UAV“ či jakékoli pozdější označení letounu tato nahrazující, které vlastní, vyvíjí 
a/nebo vyrábí společnosti (dále jen „Bezpilotní letou“), pouze s předchozím souhlasem 
valné hromady společnosti. Souhlas valné hromady společnosti k právnímu jednání ve 
vztahu k právům z duševního vlastnictví společnosti dle předchozí věty není vyžadován 
k poskytnutí licence k právům z duševního vlastnictví v takovém rozsahu, jak jsou tato 
práva obvykle poskytována při každém prodeji konkrétního Bezpilotního letounu 
zákazníkovi společnosti, tj. například k udělení nevýhradní licence k užívání software 
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souvisejícímu s Bezpilotním letounem v rámci smlouvy o převodu konkrétního 
Bezpilotního letounu zákazníkovi společnosti. 
 

9. Výbor pro audit a další orgány 
9.1. Bude-li podle zákona o auditorech zapotřebí jmenovat výbor pro audit, rozhodne o jeho 

jmenování valná hromada. 
9.2. Výbor pro audit je tříčlenný a funkční období jeho členů činí 1 rok. Každý člen výboru pro 

audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. 
Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje dozorčí radě společnosti. Výkon 
funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada 
společnosti. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání do tří měsíců 
poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání 
dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, 
neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

9.3. Jinak platí pro výbor pro audit obdobně ust. čl. 6 těchto stanov a zákon č. 93/2009 Sb., o 
auditorech, zejména jeho ust. § 44. 

9.4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů nebo o udělení prokury. 
 

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 
10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí 

příslušná ustanovené zákona o obchodních korporacích. 
10.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. 
10.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve 

druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole. 
10.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem 

o obchodních korporacích. 
10.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého 

společníka. 
 

11. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy 
11.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: 

a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo 
b) přednostní právo na upisování akcií, tav. Prioritní dluhopisy, pokud současně 

rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. 
11.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné 

papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle 
evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. 

11.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne 
určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je 
samostatně převoditelné na základě opčního listu. 

11.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů 
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12. Zapojení zaměstnanců společnosti 
12.1. Zakladatel rozhodl podle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav 

III. a IV. Části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až 
62 Zákona o SE s povinností představenstva zakotvenou ve stanovách evropské 
společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí čtyř let od ustanovení rozhodně výbor 
zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem 
dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této 
dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců 
společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní 
úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropské společnost zaměstnance. 

12.2. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, 
Směrnice Rady a Zákona o SE. 

12.3. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na 
projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným 
způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti 
podle § 54 odst. 2 zákona o SE. 

12.4. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců 
ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti, upravují stanovy společnosti 
na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 
Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zaměstnanců na 
společném zasedání. 

12.5. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni 
z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na 
společném zasedání. 

12.6. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci 
zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně účastní společného 
zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu 
zastoupených zaměstnanců. 

12.7. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnosti zapsané sídlo na území 
České republiky. 

12.8. Výbor zaměstnanců: 
a) Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných 

z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi 
zaměstnanci společnosti. Funkční období členů výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. 

b) Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % 
(deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském 
státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských 
státech, případně 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců 
odpovídá celkového počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. 

c) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu 
zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle 
odstavce 2 více mést, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu 
potřebný počet míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově 
zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, 
o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. 
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Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců 
skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. 

d) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu 
zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle 
odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří 
zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi 
výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát 
zanikne, rozhodne los. 

e) Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o 
svém složení a o každé jeho změně. 

f) Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru 
zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než České 
republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi 
platnými v tomto státu. 

g) Výbor zaměstnanců přijme na prvním jednání svůj jednací řád. 
h) Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, stanoví výbor 

zaměstnanců užší výbor a zvolí za svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 
členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor 
zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. 

i) Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají 
společnosti jako celku, jejich dceřiných společností nebo organizačních složek podniku 
na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích 
orgánů v jedno členském státu. 

j) Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou 
znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení 
dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále 
uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE. 

k) Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců 
společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede 
výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 
53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců 
společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. 

l) Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu 
nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li 
tomu vážné provozní důvody. 

m) Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít 
k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání 
s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na 
počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze 
jednoho odborného poradce pro danou oblast. 

n) Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho Členům dostatečné finanční, 
věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru 
zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu 
činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost 
předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních 
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prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání 
výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, 
ubytování, stravné. 
 

12.9. Právo na informace: 
a) Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně 

předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a 
jejich dalších perspektivách. 

b) Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout 
výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady 
společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. 

c) Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného 
odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně 
ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či 
organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. 

d) Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě 
zaměstnance společnosti, s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od 
představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti 
vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno. 
 

12.10. Právo na projednání: 
a) Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem 

zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména 
z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného 
vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje 
zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových 
pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn 
či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a 
hromadných propouštění. 

b) Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo 
společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců, 
nebo v naléhavém případě užšího výboru, o svolání společného jednání za účelem 
poskytnuté informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy 
zaměstnanců společnosti. 

c) Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem 
výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle 
odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti 
výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení 
dohody. 

d) Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, 
mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří 
zastupují zaměstnance společnosti, jež jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. 
Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se 
všech uzavřených jednání užšího výboru. 
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12.11. Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů: 
a) Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených zákonem právo vlivu na 

složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanoveným ve stanovách 
evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské 
společnost. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o 
způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákon o SE. 
 

13. Výhody při zakládání společnosti 
13.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. 

 
14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. 
14.2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok 
14.3. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným 

právním předpisům. 
14.4. Společnost je právnickou osobou založenou podle Nařízení Rady, právních předpisů České 

republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. Znění 
těchto stanov vychází z Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí 
Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. 

14.5. Fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných právních 
předpisech do znění stanov expressis verbis nepřejaté. 

 

Toto úplné znění vyhotovil dne 14.2.2018: 

 

___________________________________ 
Ladislav Semetkovský, člen představenstva 
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KAPITOLA G: FINANČNÍ DOKUMENTY 
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ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2016 (VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY)
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ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2017 (VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY)
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MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA PRVNÍ A DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2018 VČETNĚ 
SROVNÁVACÍCH VÝKAZŮ ZA PRVNÍ A DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2017

 



Statutární orgán:

Ladislav Semetkovský

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Datum sestavení: 8.9.2018

Ú ! E T N Í   Z Á V " R K A

Primoco UAV SE



Primoco UAV SE R O Z V A H A
I�: 03794393

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

Minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

31 673 -2 401 29 272 26 648

B. 10 487 -2 401 8 086 8 942

I. 1 727 -740 987 1 147

1 1 536 -597 939 1 067

2 191 -143 48 80

1 191 -143 48 80

II. 8 319 -1 661 6 658 7 354

2 6 818 -1 661 5 157 6 154

5 1 501 0 1 501 1 200

2 1 501 1 501 1 200

III. 441 0 441 441

1 441 441 441

C. 21 178 0 21 178 17 698

I. 10 761 0 10 761 10 715

1 2 245 2 245 1 658

2 7 128 7 128 8 179

3 1 388 0 1 388 878

1 1 388 1 388 878

II. 2 411 0 2 411 1 918

1 73 0 73 73

5 73 0 73 73

2 73 73 73

2 2 338 0 2 338 1 845

1 52 52 0

2 1 544 1 544 987

4 742 0 742 858

3 0 0 738

4 742 742 120

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

k 30.6.2018

v celých tisících CZK

�ádek
B�žné období

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotné movité v�ci a jejich soubory

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finan�ní majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Výrobky

Pohledávky

Ob�žná aktiva

Materiál

Nedokon�ená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Pohledávky - ostatní

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztah�

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní

Stát - da�ové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy



Minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

�ádek
B�žné období

IV. 8 006 0 8 006 5 065

1 89 89 100

2 7 917 7 917 4 965

D. 8 0 8 8

1 8 8 8

Pen�žní prost�edky 

Pen�žní prost�edky v pokladn�

Pen�žní prost�edky na ú�tech

�asové rozlišení aktiv

Náklady p�íštích období



29 272 26 648

 A. -5 562 -7 725

I. 4 092 4 092

1 4 092 4 092

II. 6 235 6 235

1 6 235 6 235

IV. -18 052 -10 413

2 -18 052 -10 413

V. 2 163 -7 639

34 834 34 373

 B. 119 119

4 119 119

C. 34 715 34 254

I. 0 28 947

7 0 28 947

II. 34 715 5 307

3 4 256 4 256

4 86 603

7 28 947 0

8 1 426 448

3 0 168

4 0 92

5 253 25

6 1 173 163

 B. + C.

Minulé období

Krátkodobé p�ijaté zálohy

Závazky z obchodních vztah�

Závazky - podstatný vliv

Dlouhodobé závazky

B�žné období

Krátkodobé závazky

Výsledek hospoda�ení minulých let (+/-)

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-)

Rezervy

Závazky - podstatný vliv

Cizí zdroje

�ádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Závazky

Ostatní rezervy

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

Závazky - ostatní

Závazky k zam�stnanc�m

Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní

Stát - da�ové závazky a dotace

Dohadné ú�ty pasivní



 I :!03794393 za!období!od!1.1.2018!do!30.6.2018

 Radotín,!153!00,!Praha!5,!Výpadová!1563/29f v!celých!tisících!CZK

!

1 8  2 0 7

9  9 2 3

2 4  9 3 3

3 4  9 9 0

- 5 6 7

3  0 3 2

1 2  2 6 3

2 7 6 9

1 7 6 9

7 5 4

1 7 5 4

1 7 5 4

1  8 6 1

3 3 6

5 1  8 2 5

3!204

1  0 1 3

2 1  0 1 3

1 0 6

1 3 4

-1!041

2!163

2!163

1 8  3 1 3

Osob ní náklady

Dan! a p op latky z  p rovoz ní " innosti

N áklady na soc iální z ab ez p e" ení a z dravotní p oj i�t!ní

Ú p ravy h odnot dlouh odob éh o neh motnéh o a h motnéh o maj etku -  
trvalé

V!Ý!K!A!Z!!!Z!I!S!K!U!!!
A!!!Z!T!R!Á!T!Y

Primoco!UAV!SE

Tr� b y z  p rodej e výrob k# a slu� eb

Z m!na stavu z ásob  vlastní " innosti ( + / - )

Mz dové náklady

Slu� b y

Výkonová sp ot$eb a

Sp ot$eb a materiálu a energie

N áklady na soc iální z ab ez p e" ení,  z dravotní p oj i�t!ní a ostatní náklady

Ú p ravy h odnot v p rovoz ní ob lasti

Ú p ravy h odnot dlouh odob éh o neh motnéh o a h motnéh o maj etku

Ostatní p rovoz ní náklady

P rovoz ní výsledek h osp oda$ení ( + / - )

J iné p rovoz ní náklady

N ákladové úroky a p odob né náklady

A .

*

F .

D.

Výsledek h osp oda$ení p o z dan!ní ( + / - )

% istý ob rat z a ú" etní ob dob í =  I. +  II. +  III. +  IV. +  V. +  VI. +  VII.

Výsledek h osp oda$ení p $ed z dan!ním ( + / - )

B !� né ob dob í

*

&ádek

*  *

* *

*

I.

E .

B .

Ostatní f inan" ní náklady

F inan" ní výsledek h osp oda$ení ( + / - )

Ostatní f inan" ní výnosy

K.

VII.

J .

Ostatní nákladové úroky a p odob né náklady



 I :!03794393 za!období!od!1.1.2017!do!30.6.2017

 Radotín,!153!00,!Praha!5,!Výpadová!1563/29f v!celých!tisících!CZK

!

7  6 8 7

2 2  6 7 1

3 5  0 1 6

- 1  1 7 3

1  9 1 0

1 1  4 2 5

2 4 8 5

1 4 8 5

5 9 4

3 2 5

5 5 6 9

-9!018

1  0 1 6

1 8 6

830

-8!188

-8!188

1  0 1 6

Osob ní náklady

Dan! a p op latky z  p rovoz ní " innosti

N áklady na soc iální z ab ez p e" ení a z dravotní p oj i�t!ní

V!Ý!K!A!Z!!!Z!I!S!K!U!!!
A!!!Z!T!R!Á!T!Y

Primoco!UAV!SE

Z m!na stavu z ásob  vlastní " innosti ( + / - )

Mz dové náklady

Slu� b y

Výkonová spot#eba

Spot#eba materiálu a energie

Náklady na sociální zabezpe"ení, zdravotní poji�t!ní a ostatní náklady

Ostatní provozní náklady

Provozní výsledek hospoda#ení (+/-)

Jiné provozní náklady

A.

*

F.

D.

Výsledek hospoda#ení po zdan!ní (+/-)

$istý obrat za ú"etní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.

Výsledek hospoda#ení p#ed zdan!ním (+/-)

B!�né období

*

%ádek

* *

**

*

B.

Ostatní finan"ní náklady

Finan"ní výsledek hospoda#ení (+/-)

Ostatní finan"ní výnosy

K.

VII.



B�žné období

P. 5 065  

Z. 2 163  

A.1. 3 278  

A.1.1. 754  

A.1.2. 0  

A.1.2.2. 0  

A.1.5. 1 013  

A.1.5.1. 1 013  

A.1.6. 1 511  

A.* 5 441  

A.2. -1 091  

A.2.1. -493  

A.2.2. -552  

A.2.3. -46  

A.** 4 350  

A.3. 0  

A.*** 4 350  

B.1. -1 409  

B.*** -1 409  

C.1. 0  

C.*** 0  

F. 2 941  

D. 0  

R. 8 006  

P � E H L E D
O   P E N � Ž N Í C H   T O C Í C H

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018
v celých tisících CZK

�ádek

Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na za�átku ú�etního období

Ú�etní zisk nebo ztráta p�ed zdan�ním

Úpravy o nepen�žní operace

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou z�statkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umo�ování oce�ovacího rozdílu k 
nabytému majetku a goodwillu (+)

Zm�na stavu opravných položek a rezerv

Zm�na stavu rezerv

Vyú�tované nákladové úroky (+) s výjimkou úrok� zahrnovaných do ocen�ní dlouhodobého majetku, a vyú�tované 
výnosové úroky (-)

Vyú�tované nákladové úroky

�istý pen�žní tok z provozní �innosti p�ed zdan�ním

Vyplacené úroky s výjimkou úrok� zahrnovaných do ocen�ní dlouhodobého majetku (-)

P�ípadné úpravy o ostatní nepen�žní operace

�istý pen�žní tok z provozní �innosti p�ed zdan�ním a zm�nami pracovního kapitálu

Zm�na stavu nepen�žních složek pracovního kapitálu

Zm�na stavu pohledávek z provozní �innosti (+/-), aktivních ú�t� �asového rozlišení a dohadných ú�t� aktivních

Zm�na stavu krátkodobých závazk� z provozní �innosti (+/-), pasivních ú�t� �asového rozlišení a dohadných ú�t� 
pasivních

�istý pen�žní tok vztahující se k investi�ní �innosti

Dopady zm�n dlouhodobých, pop�. krátkodobých závazk�

�istý pen�žní tok z provozní �innosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na konci období

Primoco UAV SE

I�: 03794393
Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

�istý pen�žní tok vztahující se k finan�ní �innosti

�isté zvýšení, resp. snížení pen�žních prost�edk�

Rozdíl D=P+F-R

Zm�na stavu zásob (+/-)



B �né!období

P. 3!843!!

Z. -8!188!!

A.* -8!188!!

A.2. 9 943  

A.2.1. -169  

A.2.2. 9 57 9  

A.2.3. 533  

A.** 1!755!!

A.*** 1!755!!

B.1. -3 309  

B.*** -3!309!!

C.1. 17 000  

C.*** 17!000!!

F. 15!446!!

D. 0!!

R. 19!289!!

P!"!E!H!L!E!D
O!!!P!E!N!#!�!N!Í!C!H!!!T!O!C!Í!C!H

za!období!od!1.1.2017!do!30.6.2017
v!celých!tisících!CZK

"ádek

Stav penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù na zaèátku úèetního období

Úèetní zisk nebo ztráta pøed zdanìním

Èistý penì�ní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním

Èistý penì�ní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a zmìnami pracovního kapitálu

Zmìna stavu nepenì�ních slo�ek pracovního kapitálu

Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti (+/-), aktivních úètù èasového rozli�ení a dohadných úètù aktivních

Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti (+/-), pasivních úètù èasového rozli�ení a dohadných úètù 
pasivních

Èistý penì�ní tok vztahující se k investièní èinnosti

Dopady zmìn dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù

Èistý penì�ní tok z provozní èinnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Stav penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù na konci období

Primoco!UAV!SE

I$:!03794393
Radotín,!153!00,!Praha!5,!Výpadová!1563/29f

Èistý penì�ní tok vztahující se k finanèní èinnosti

Èisté zvý�ení, resp. sní�ení penì�ních prostøedkù

Rozdíl D=P+F-R

Zmìna stavu zásob (+/-)



Základní!kapitál!a!
vlastní!akcie

Á�io
Fondy z p!em"n, 

p!ecen"ní a 
p!epo#t$

Ostatní kapitálové 
fondy

Rezervní fond
Ostatní fondy ze 

zisku

Nerozd"lené 
výsledky 

hospoda!ení
Celkem

Stav k 31.12.2017 4 092 6 235 0 0 0 0 -18 052 -7 725
Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 2 163 2 163
Výsledek hospoda!ení za b"�né období 2 163 2 163

%isté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 30.6.2018 4 092 6 235 0 0 0 0 -15 889 -5 562

 

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

I%: 03794393

P & E H L E D   O   Z M ' N Á C H
V L A S T N Í H O   K A P I T Á L U

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

v celých tisících CZK

Primoco UAV SE



Základní!kapitál!a!
vlastní!akcie

Á�io
Fondy z p!em"n, 

p!ecen"ní a 
p!epo#t$

Ostatní kapitálové 
fondy

Rezervní fond
Ostatní fondy ze 

zisku

Nerozd"lené 
výsledky 

hospoda!ení
Celkem

Stav k 31.12.2016 4 092 6 235 0 0 0 0 -10 413 -86
Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 -8 188 -8 188
Výsledek hospoda!ení za b"�né období -8 188 -8 188

%isté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 30.6.2017 4 092 6 235 0 0 0 0 -18 601 -8 274

 

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

I%: 03794393

P & E H L E D   O   Z M ' N Á C H
V L A S T N Í H O   K A P I T Á L U

za období od 1.1.2017 do 30.6.2017

v celých tisících CZK

Primoco UAV SE



za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

P � Í L O H A   
V   Ú � E T N Í   Z Á V � R C E

Primoco UAV SE



1

Firma:

I�:

Založení / Vznik:

Sídlo:

Právní forma:

Spisová zna�ka:

Ú�etní období:

P�edm�t podnikání:

1.1

B�žné období Minulé období

50,4 50,4

49,6 49,6

1.2

Od (datum) Do (datum)

01.01.2018 30.06.2018

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2018 30.06.2018

4 092 210 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podob� ve jmenovité hodnot� 1,- K�
jmenovitá hodnota akcií v EUR: 0,036068530207394048692515779981966 EUR

Funkce

Oddíl H, vložka 1546 obchodního rejst�íku vedeného M�stským soudem v Praze

Statutární orgány v pr�b�hu ú�etního období

evropská spole�nost

Jméno

Ladislav Semetkovský

Gabriel Fülöpp

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu ú�etní jednotky

�len dozor�í radyGabriel Fülöpp

Primoco UAV SE

03794393

Zakladatelská listina byla podepsána dne 28.1.2015, zápis do obchodního rejst�íku 
prob�hl dne 12.2.2015.

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis ú�etní jednotky

Podíl v %

Jméno / Firma

Ladislav Semetkovský

Jméno

Dozor�í orgány v pr�b�hu ú�etního období

výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona

�len p�edstavenstva

P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Funkce

2



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

2

2.1

2.1.1

Vykázán v 
rozvaze

Vykázán 
v nákladech 

b�žného 
období*)

Technické 
zhodnocení

Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. K� > 1 tis. K� > 60 tis. K�

Dlouhodobý hmotný majetek > 40 tis. K� > 1 tis. K� > 40 tis. K�

Testovací letadla

Negativní formy

Ostatní hmontý majetek

TZ nemovitosti

Know-how

Spole�nost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy a náklady jako kladné hodnoty.

Po�izovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemk� a nedokon�ených investic, je odpisována po dobu
odhadované životnosti majetku následujícím zp�sobem:

6

5

5

Technické zhodnocení, pokud p�evýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za ú�etní období �ástku uvedenou v tabulce výše
zvyšuje po�izovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, krom� jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než
jeden rok, tyto se aktivují pouze v p�ípad� využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a
ocenitelná práva vytvo�ená vlastní �inností pro vlastní pot�ebu se neaktivují. Oce�uje se vlastními náklady nebo reproduk�ní
po�izovací cenou, je-li nižší.

- dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní �inností je ocen�n hodnotou zahrnující p�ímé náklady, nep�ímé náklady bezprost�edn�
související s vytvo�ením majetku vlastní �inností (výrobní režie), pop�ípad� nep�ímé náklady správního charakteru, pokud
vytvo�ení majetku p�esahuje období jednoho ú�etního období.

lineární

5

Ú�etnictví spole�nosti je vedeno a ú�etní záv�rka byla sestavena v souladu s platnými �eskými ú�etními p�edpisy, tedy se
zákonem o ú�etnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provád�jící tento zákon (500/2002 Sb.) a �eskými ú�etními standardy pro
podnikatele (sada 001 – 023).

Po�et let / %

Dlouhodobý nehmotný �i hmotný majetek je ocen�n následujícím zp�sobem:

Dlouhodobým nehmotným �i hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocen�ní v jednotlivém p�ípad� je vyšší než je uvedeno v následující tabulce:

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této ú�etní záv�rce vyjád�eny v tisících korunách �eských (K�).

*) tento majetek spole�nost vykázala v nákladech b�žného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci.

Ú�etní záv�rka je sestavena za p�edpokladu nep�etržitého trvání ú�etní jednotky.

3

lineární

lineární

lineární

- nakoupený dlouhodobý majetek je ocen�n po�izovací cenou sníženou o oprávky a p�ípadné opravné položky vyjad�ující
ztrátu ze snížení hodnoty.

Ú�etní metody a obecné ú�etní zásady

P�ehled významných ú�etních pravidel a postup�

Metoda odpisování 

lineární

3



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Zásoby

K cenným papír�m a podíl�m, jež nebyly ocen�ny reálnou hodnotou, jsou na základ� individuálního posouzení tvo�eny
opravné položky. Konkrétní zp�sob tvorby opravných položek k jednotlivým majetk�m je uveden u p�ehledu zm�n
dlouhodobého finan�ního majetku.

Pohledávky

- majetkové ú�asti

Zisky �i ztráty z prodeje nebo vy�azení majetku jsou ur�eny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a ú�etní z�statkovou hodnotou
majetku k datu prodeje a jsou ú�továny do výkazu zisku a ztráty.

Dlouhodobým finan�ním majetkem se rozumí zejména

Pohledávky jsou oce�ovány

- p�i vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následn� sníženou o p�íslušné opravné položky k pochybným a nedobytným
�ástkám

Opravné položky k pohledávkám jsou tvo�eny na základ� jejich individuálního posouzení.

Dlouhodobý finan�ní majetek

K datu po�ízení cenných papír� a majetkových ú�astí je dlouhodobý finan�ní majetek spole�ností klasifikován dle povahy jako
podíly v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do
splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

Výdaje zásob ze skladu jsou ú�továny metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).

Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oce�ovány po�izovacími cenami. Po�izovací cena zahrnuje cenu po�ízení a vedlejší
po�izovací náklady – zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize a skonto. Z vnitropodnikových služeb
souvisejících s po�izováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do po�izovací ceny aktivuje pouze p�epravné a
vlastní náklady na zpracování materiálu. 

Opravné položky k zásobám jsou tvo�eny v p�ípadech, kdy reálná hodnota zásob je nižší než jejich využitelná, resp. prodejní
hodnota. Pro ur�ení t�chto zásob se vychází z analýzy jejich stá�í, využitelnosti, resp. p�edpokládané prodejní ceny. 

Zásoby vytvo�ené vlastní �inností se oce�ují vlastními náklady, které zahrnují p�ímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
�innost, pop�ípad� i �ást nep�ímých náklad�, která se vztahuje k výrob� nebo k jiné �innosti. 

- realizovatelné cenné papíry a podíly ocen�ny reálnou hodnotou, pokud je tuto možné stanovit; zm�na reálné hodnoty
realizovatelných cenných papír� a podíl� je zachycena oproti vlastnímu kapitálu

Cenné papíry a majetkové ú�asti se p�i nákupu oce�ují po�izovací cenou. Sou�ástí po�izovací ceny cenného papíru a
majetkové ú�asti jsou p�ímé náklady související s po�ízením, nap�. poplatky a provize maklé��m, poradc�m a burzám.

K datu ú�etní záv�rky jsou:

V p�ípad� postupného splácení pohledávky je v rozvaze odd�len� vykázána �ást splatná do jednoho roku a �ást splatná nad
jeden rok.

4



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Ú�etní operace vyjád�ené v cizích m�nách jsou v pr�b�hu roku zachyceny aktuálním kurzem �eské národní banky ke dni
uskute�n�ní ú�etního p�ípadu.

Odložená da� je zaú�tována do výkazu zisku a ztrát s výjimkou p�ípad�, kdy se vztahuje k položkám ú�tovaným p�ímo do
vlastního kapitálu a kdy je také související odložená da� zahrnuta do vlastního kapitálu.

Rezervy

Úv�ry jsou zaú�továny ve jmenovité (nominální) hodnot�.

K datu ú�etní záv�rky jsou aktiva a závazky vyjád�ené v cizí m�n� p�epo�tena kurzem �eské národní banky k datu, ke
kterému je ú�etní záv�rka sestavena.

V p�ípad� postupného splácení úv�ru je v rozvaze odd�len� vykázána �ást splatná do jednoho roku a �ást splatná nad jeden
rok.

Splatná da�

Výpo�et odložené dan� je založen na závazkové metod� vycházející z rozvahového p�ístupu.

Odložená da�

Závazky jsou zaú�továny ve jmenovité (nominální) hodnot�. V p�ípad� postupného splácení závazku je v rozvaze odd�len�
vykázána �ást splatná do jednoho roku a �ást splatná nad jeden rok.

Ú�etní hodnota odložené da�ové pohledávky je k datu ú�etní záv�rky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není
pravd�podobné, že bude k dispozici dostate�ný zdanitelný zisk, proti n�muž by bylo možno tuto pohledávku nebo její �ást
uplatnit.

Odložené da�ové pohledávky a závazky jsou vzájemn� zapo�ítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnot� s výjimkou
p�ípad�, kdy nelze n�které díl�í da�ové pohledávky zapo�ítávat proti díl�ím da�ovým závazk�m.

P�epo�ty údaj� v cizích m�nách na �eskou m�nu

Závazky

Úv�ry

Rezervy jsou vytvá�eny k pokrytí budoucích rizik a výdaj�, u nichž je znám ú�el, je pravd�podobné, že nastanou, avšak není
jistá �ástka nebo datum, v n�mž budou pln�ny.

Vedení spole�nosti zaú�tovalo da�ový závazek a da�ový náklad na základ� kalkulace dan�, která vychází z jeho porozum�ní
interpretace da�ových zákon� platných v �eské republice k datu sestavení ú�etní záv�rky a je p�esv�d�eno o správnosti výše
dan� v souladu s platnými da�ovými p�edpisy �eské republiky. S ohledem na existenci r�zných interpretací da�ových zákon�
a p�edpis� ze strany t�etích osob v�etn� orgán� státní správy, závazek z dan� z p�íjm� vykázaný v ú�etní záv�rce spole�nosti
se m�že zm�nit podle kone�ného stanoviska finan�ního ú�adu.

Dan�

5



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

2.1.10

2.1.11

2.1.12

Výnosy

Výnosy jsou realizovány z prodeje bezpilotních letoun�.

Tržby z prodeje zboží jsou zaú�továny v okamžiku, kdy dojde k doru�ení zboží a p�evedení práv vztahujících se k tomuto
zboží.

Výdaje na výzkum a vývoj

Výdaje související s výzkumem jsou ú�továny do náklad� v roce, kdy vznikají.

Sestavení ú�etní záv�rky vyžaduje, aby vedení spole�nosti používalo odhady a p�edpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazk� k datu ú�etní záv�rky a na vykazovanou výši výnos� a náklad� za sledované období. Vedení
spole�nosti stanovilo tyto odhady a p�edpoklady na základ� všech jemu dostupných relevantních informací. Nicmén�, jak
vyplývá z podstaty odhadu, skute�né hodnoty v budoucnu se mohou od t�chto odhad� odlišovat.

Výnosy jsou zaú�továny v hodnot� p�ijatého pln�ní nebo pln�ní, které bude p�ijato, a p�edstavují pohledávky za zboží a služby
poskytnuté v pr�b�hu b�žné �innosti, po ode�tení slev, dan� z p�idané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Použití odhad�

6



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

3

4 P�edpoklad nep�etržitého trvání ú�etní jednotky
Schopnost Spole�nosti pokra�ovat ve své �innosti je závislá na budoucím úsp�chu jejích produkt� na trhu a finan�ní podpo�e 
ze strany svých vlastník�, kte�í se tuto podporu zavázali spole�nosti poskytnout po dobu 12 m�síc� následujících od 
sestavení ú�etní záv�rky k 31.12.2017.

V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativn� ovlivnily finan�ní pozici spole�nosti.

Významné události mezi datem ú�etní záv�rky a datem, ke
kterému jsou výkazy schváleny k p�edání mimo ú�etní
jednotku

7



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

B.

B.I

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

939

48

987

B.II

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

5 157

1 501

Celkem 6 658

B.III.

1. - 5.

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

441

441

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ú�asti ve spole�nostech

441

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Celkem

Stav k 31.12.2017

Dlouhodobý finan�ní majetek

Položka rozvahy

Hmotné movité v�ci - testovací letadla, automobily.

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 30.6.2018 441

Hmotné movité v�ci a jejich soubory

Software

Stav k 31.12.2017

7 354

Stav k 30.6.2018 6 658

Celkem

Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této �ásti p�ílohy.

987

Dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 30.6.2018

Aktiva

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje- vývoj letadla

Stav k 31.12.2017

Dlouhodobý majetek

1 147

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Položka rozvahy

8



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

C.

C.I.

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

2 245

7 128

1 388

Celkem 10 761

C.II.

C.II.1.

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

73

73

*

Netto hodnota 
k 30.6.2018

73

73

C.II.2.

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

52

1 544

742

2 338

Zásoby

Stav k 31.12.2017

Pohledávky - ostatní

Materiál

Stav k 30.6.2018

Položka rozvahy

Krátkodobé pohledávky

2 338

Dlouhodobé pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Výrobky

73

Celkem

Stav k 31.12.2017

Nedokon�ená výroba a polotovary

Ob�žná aktiva

10 715

Stav k 30.6.2018 10 761

Pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky z obchodních vztah�

Celkem

73

Položka rozvahy

Celkem

1 845

Stav k 30.6.2018

Stav k 31.12.2017

9



P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

*

Netto hodnota 
k 30.6.2018

742

742

C.IV.

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

89

7 917

8 006

D.

D.

Z�statek

Netto hodnota 
k 30.6.2018

8

8

Pen�žní prost�edky na ú�tech

Krátkodobé pohledávky - ostatní

Položka rozvahy

Pen�žní prost�edky v pokladn�

Náklady p�íštích období

Celkem

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Celkem

Položka rozvahy

Pen�žní prost�edky 

�asové rozlišení aktiv

8Stav k 31.12.2017

Položka rozvahy

Stav k 30.6.2018

Celkem

Stav k 30.6.2018 8 006
Stav k 31.12.2017 5 065

Ostatní aktiva - p�echodné ú�ty aktiv

8
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P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

A.

Z�statek

Stav k 
30.6.2018

4 092

6 235

-18 052

2 163

-5 562

B./C.

B.

*

Z�statek

C.

C.I.

Z�statek

C.II.

Z�statek

Stav k 
30.6.2018

4 256

86

28 947

1 426

34 715Celkem

Stav k 30.6.2018

119

Stav k 31.12.2017

Stav k 31.12.2017

Rezervy

Položka rozvahy

0

Stav k 30.6.2018

Závazky - ostatní

Závazky - podstatný vliv

-7 725Stav k 31.12.2017

Základní kapitál

Cizí zdroje

Závazky

Dlouhodobé závazky z minulého období jsou v b�žném období vykázány z d�vodu termínu splatnosti jako krátkodobé
závazky.

Stav k 30.6.2018

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztah�

Krátkodobé p�ijaté zálohy

Stav k 31.12.2017

Položka rozvahy

Dlouhodobé závazky

Vlastní kapitál

Ážio

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

34 715Stav k 30.6.2018

5 307

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-)

Pasiva

28 947

Ostatní rezervy

-5 562

119

Celkem
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P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Závazek �ástka

GABRIEL FÜLÖPP, splatnost 30.4.2019, 
úrok 7%

17 792

GABRIEL FÜLÖPP, splatnost 30.4.2019, 
úrok 7%

11 155

*

Stav k 
30.6.2018

253

1 173

1 426

Krátkodobé závazky - ostatní

Stát - da�ové závazky a dotace

Celkem

Položka rozvahy

Zp�sob zajišt�ní

13 ks kmenových listnných akcií na jméno, po�adových . 61-73 o 
jmenovité hodnot� každé akcie 33 tis. CZK 

10 ks kmenových listnných akcií na jméno, po�adových . 51-60 o 
jmenovité hodnot� každé akcie 33 tis. CZK

Dohadné ú�ty pasivní
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P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

I.

Z�statek

A.2.

Z�statek

A.3.

Z�statek

B.

Z�statek

D.

Z�statek

Po�et v 
b�žném 
období

Po�et v 
minulém 
období

Stav k 
30.6.2018

Stav k 
31.12.2017

6 6 2 263 2 849

769 964

6 6 3 032 3 813

4 990

-9 337

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

3 032
3 813

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

Tržby z prodeje výrobk� a služeb

Osobní náklady

Celkem

Spot�eba materiálu a energie

Zam�stnanci - mzdové náklady

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti (+/-)

-567

9 887

4 933

Druh nákladu

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

6 017

Služby

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Výkaz zisku a ztráty

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

18 207
1 146

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018
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P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

E.

Z�statek

Stav k 
30.6.2018

Stav k 
31.12.2017

754 1 508

0 0

0 0

0 0

754 1 508

III.

Z�statek

F.

Z�statek

Stav k 
30.6.2018

36

1 825

1 861

Z�statek

Stav k 
30.6.2018

106

106

762

Celkem

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Jiné provozní náklady

4 458

1 508

Skupina

754

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do�asné

VI. - 
VII.

106

1 861

0

2 607

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Ostatní finan�ní výnosy

Celkem

Ostatní finan�ní výnosy

Druh výnosu

Úpravy hodnot zásob

Úpravy hodnot pohledávek

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Druh nákladu

Ostatní provozní výnosy

Dan� a poplatky z provozní �innosti

Ostatní provozní náklady

Celkem
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P�íloha v ú�etní záv�rce spole�nosti Primoco UAV SEza ú�etní období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Z�statek

Stav k 
30.6.2018

1 013

134

1 147

za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 147

Druh nákladu

Nákladové úroky a podobné náklady, Ostatní finan�ní nákladyJ.- K.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

3 200

Celkem

Ostatní finan�ní náklady
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Stav k 
31.12.2017

P�ír�stky P�evody Úbytky Stav k 30.6.2018
Stav k 

31.12.2017
P�ír�stky P�evody Úbytky Stav k 30.6.2018 Stav k 30.6.2018

Stav k 
31.12.2017

 
B.I.1. 1 536 1 536 469 128 597 939 1 067

B.I.2.1. 191 191 111 32 143 48 80
B.I.   1 727 0 0 0 1 727 580 160 0 0 740 987 1 147

 
B.II.2. 7 585 559 549 1 875 6 818 1 431 2 105 1 875 1 661 5 157 6 154

B.II.5.2. 1 200 850 -549 1 501 0 1 501 1 200
B.II.   8 785 1 409 0 1 875 8 319 1 431 2 105 0 1 875 1 661 6 658 7 354

 
B.III.1. 441 441 0 441 441
B.III.   441 0 0 0 441 0 0 0 0 0 441 441

 
Celkem 10 953 1 409 0 1 875 10 487 2 011 2 265 0 1 875 2 401 8 086 8 942

 
Položka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

B.III.4. - Záp�j�ky a úv�ry - podstatný vliv

B.III.5. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Netto

B.I.    - Dlouhodobý nehmotný majetek B.II.    - Dlouhodobý hmotný majetek B.III.    - Dlouhodobý finan�ní majetek

Vývoj v po�izovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

B.II.5.2. - Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.I.3. - Goodwill

B.I.4. - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. - Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek B.II.4.3. - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.2. - Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny

B.II.4.1. - P�stitelské celky trvalých porost�

B.II.3. - Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku

Položka

B.III.1. - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.6. - Záp�j�ky a úv�ry - ostatní

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finan�ní majetek

B.III.2. - Záp�j�ky a úv�ry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.7.2.  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek

B.I.1. - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.2.1. - Software

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.1.2. - Stavby

Primoco UAV SE
I�: 03794393

R O Z B O R   M A J E T K U
za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

v celých tisících CZK

B.II.2. - Hmotné movité v�ci a jejich soubory

B.II.1.1. - Pozemky
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