Zpráva o vztazích
Zpráva statutárního orgánu společnosti FARMAK, a.s. podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích a družstvech.
Oddíl I.

Struktura vztahů
1.

Ovládaná osoba

Společnost:
FARMAK, a. s.
sídlo:
Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
IČ:
45192961
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 457,
dne 9. září 1992.
Zastoupena
Ing. Jiřím Žákem, předsedou představenstva, (dále jen „ovládaná osoba“).

2.

Ovládající osoba

Ing. Jiří Žák
(dále jen „ovládající osoba“)

3.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

V uvedeném období takové osoby neexistují.

Oddíl II.
Vztahy mezi osobami v podnikatelském seskupení
Způsob ovládání
Ovládající osoba Ing. Jiří Žák
Ovládání se děje prostřednictvím výkonu akcionářských práv a výkonu funkce předsedy
představenstva.

Personální unie
Ovládající osoba Ing. Jiří Žák je předsedou představenstva ovládané osoby.
Ovládaná osoba nemá žádnou zvláštní úlohu.

Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za účetní období, tj. od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Oddíl III.
Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
Taková jednání nebyla v rozhodném období na pokyn nebo v zájmu ovládající osoby učiněna.
Oddíl IV.
Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou a propojenou osobou
V uvedeném období propojená osoba neexistuje, nebyla uzavřena žádná smlouva.
Oddíl V.
Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou a ovládající osobou
V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy mezi ovládající osobou a ovládanou
osobou.
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Z předchozích období je platná následující smlouva.
1.
Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou Ing. Jiří Žák byla v rozhodném období platná
smlouva, kdy Dodavatelem je ovládající osoba:
➢
smlouva o poskytování služeb
Poskytování služeb bylo za ceny obvyklé a ovládané osobě nevznikla újma.
2.
Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou Ing. Jiří Žák byla v rozhodném období platná
smlouva, kdy Dodavatelem je ovládaná osoba:
➢
smlouva o pronájmu
Pronájem byl realizován za cenu obvyklou a ovládané osobě nevznikla újma.
Představenstvo neidentifikovalo v ovládacím vztahu žádné zvláštní výhody či nevýhody nebo rizika,
lze říci, že ovládací vztah je pro ovládanou osobu neutrální.

Oddíl VI.
Posouzení vzniku újmy ovládané osobě
V rozhodném období nebyla mezi ovládanou osobou a ovládající osobou provedena žádná jednání a
uzavřeny smlouvy, které by ovládané osobě způsobily újmu.

Oddíl VII.
Důvěrnost informací.
Za důvěrné jsou v rámci společnosti považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí
obchodního tajemství ovládané osoby, ovládající osoby a také ty informace, které byly za důvěrné
jakoukoliv osobou, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být
samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě ovládané osobě.

Oddíl VIII.
Závěr
Tato zpráva byla zpracována a projednána statutárním orgánem ovládané osoby. Vzhledem k tomu, že
ovládaná osoby je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě
přiložena jako její nedílná součást. Zpráva bude v zákonné lhůtě uložena do sbírky listin vedené
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ostravě.

V Olomouci dne 31.března 2020
Předseda představenstva

Ing. Jiří Žák

Místopředseda představenstva

Ing. Jiří Křepelka

Člen představenstva

Ing. Bořivoj Frýbert

Člen představenstva

Ing. Josef Stuchlík

Člen představenstva

Mgr. Jakub Šnajder
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