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Zpráva představenstva společnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s. 

 o vztazích mezi propojenými osobami 

za období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014 podle zákona č. 90/2012 

 

1. Popis účetní jednotky – ovládaná osoba 

 

Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. 

Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno 

IČO   : 29365619 

DIČ : CZ29365619 

RG.  : B 6688 OR u KS Brno 

Vznik  :  1. 8. 2012 

Přehled činností: 

Převažující činností AGRO Brno -Tuřany, a.s. je zemědělská rostlinná výroba 

- zahradnická výroba 

- klasická rostlinná polní výroba 

- potravinářství – výroba kysaného zelí 

Ostatní činnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s. jsou uvedeny ve výpise z obchodního rejstříku 

 

2. Ovládající osoba 

Přímo ovládající osobou je Ing. Aleš Hodina, dat. nar. 29. 11. 1972, bytem: Starý Plzenec, Na Klínu 736, PSČ 332 

02, který vlastní 61,87% nominální hodnoty akcií společnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s., ve smyslu §74 zákona č. 

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech. Mezi ovládající a ovládanou společností neexistuje 

ovládací smlouva. Ing. Aleš Hodina je předsedou dozorčí rady AGRO Brno -Tuřany, a.s. 

 

3. Propojené osoby 

Na základě lustrace veřejně dostupných zdrojů informací a rovněž na základě informací, které byly představenstvu 

poskytnuty ovládající osobou, bylo zjištěno: 

 AGRO Český ráj a.s., IČ: 25920421, Sídlo: Všeň 124, PSČ 512 65 – Ing. Aleš Hodina je zde ovládající osobou 

s podílem na základní kapitálu 80,39 % a předsedou dozorčí rady 

 Moravia Tech, a. s., IČ 03637751, Sídlo: Dvorecká 521/27, PSČ 620 00 Brno – Ing. Aleš Hodina je zde 

ovládající osobou s podílem na základní kapitálu 61,87 % a předsedou dozorčí rady 

Jiné propojené osoby se společností AGRO Brno -Tuřany, a.s. ve smyslu §74 zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o 

obchodních společnostech a družstvech) kromě uvedených nejsou představenstvu známy. 

 

4. Osoby, které společnost ovládá 

AGRO Brno -Tuřany, a.s. neovládá žádné jiné společnosti. 

 

5. Poskytnutá plnění a protiplnění a jiné vztahy s propojenými osobami 

 Pan Ing. Aleš Hodina je předsedou dozorčí rady společnosti, a z tohoto titulu mu přináleží odměna za výkon 

jeho funkce, stejně jako ostatním členům orgánů společnosti. Tato odměna je vyplácena dle pravidel 

schválených valnou hromadou a v roce 2014 byla takto na odměnách z titulu výkonu funkce Ing. Hodinovi 

vyplacena částka celkem  58.680,-- Kč. 

 Na cestovních náhradách obdržel ing. Aleš Hodina v roce 2014 26.240,-- Kč 

 Výnosy z dluhopisů za období 28. 12. 2012 až 28. 12. 2013 vyplacené v roce 2014 ve výši 1.509.578,25 Kč 

 V roce 2014 obdržel ing. Aleš Hodina dle smlouvy o zápočtu závazků a pohledávek částku 4 940 085,00 

Kč. Závazky společnosti vzniky z titulu výplaty snížení ZK a byly započteny za pohledávky společnosti, 

který byly z titulu úhrady za emitované dluhopisy a směnečný úrok, zbytek byl panu Hodinovi uhrazen na 

bankovní účet  

 Došlo ke schválení snížení základního kapitálu – podrobnosti ve Sbírce listin 

 Došlo ke schválení projektu rozdělení společnosti odštěpením s rozhodným dnem 1. 1. 2014 – podrobnosti 

ve Sbírce listin 

 

6. Smluvní vztahy 

Mezi společností AGRO Brno-Tuřany, a. s. a ing. Alešem Hodinou existují tyto smluvní vztahy: 

1) Smlouva o výkonu funkce předsedy DR 

2) Smlouva o půjčce 
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7. Závěrečné prohlášení statutárního orgánu AGRO Brno -Tuřany, a.s.  

Prohlašujeme, že jsme do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s.  

vyhotovované dle § 82, Zákona o obchodních společnostech a družstvech pro účetní období končící 31. 12. 2014 uvedli 

veškeré v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé: 

• smlouvy mezi propojenými osobami, 

• plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám, 

• jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob, 

• veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob. 

 

Představenstvo společnosti prohlašuje, že si není vědomo skutečnosti, že by v roce 2014 z jakýchkoli vztahů s 

propojenými osobami či ovládající osobu vznikla společnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s. jakákoli majetková nebo jiná újma 

či škoda a pro ovládanou společnost z těchto vztahů neplynou rizika či nevýhody. 

 

V Brně dne 25. 3. 2015 

 

 

 

Ing. Pavel Soukop  
předseda představenstva  

AGRO Brno-Tuřany, a.s. 


