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Zpráva o vztazích 

 
Představenstvo obchodní korporace PCB Benešov, a.s. 
 
se sídlem: Jana Nohy 1352, Benešov, PSČ 256 01 
IČO: 45147698 
OR: zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1454  
 
  dále jen „Společnost“ 
 

vypracovalo zprávu o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a 
další ovládanou osobou ovládanou stejnou ovládající osobou - dále jen „propojené osoby“. 

Zpráva je vyhotovena za účetní období 2016 v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 
Sb. ke dni 31.12.2016, dále jen „období“. 

 

1. Struktura vztahů mezi osobami 
 
Ovládající osoba: Ing. Alois Tůma (bytem Klánova 1054/83, Lhotka, Praha 4 PSČ 142 00) je 
majoritním akcionářem s 83,73% podílem akcií Společnosti a po celé období uplatňoval svůj 
vliv na Společnost prostřednictvím propojené osoby.  
 
Firma ovládaná stejnou ovládající osobou: ORBIT Controls AG, Zürcherstrasse 137, 
Schlieren, Švýcarsko 
 
PCB Benešov, a.s., jako ovládaná osoba je výrobní podnik, jehož převažující činností je výroba 
desek plošných spojů. S tím nutně souvisí pořizování nových technologických zařízení, která 
většinou nemají zastoupení v ČR. Pořízení materiálu pro výrobu tvoří téměř z 50 % od 
zahraničních dodavatelů. Vyrobené plošné spoje jsou z 99 % dodávány pro tuzemský trh. 
 
2. Způsob a prostředky ovládání 
 
Propojená osoba provádí pro ovládanou osobu dlouhodobě obchodní činnost, která úzce 
souvisí s činností společnosti. Převážně se jedná o konzultace se zahraničními dodavateli 
materiálu a technologických zařízení, zejména poptávková řízení, realizace obchodních 
jednání, zajištění testování materiálů a zařízení přímo u zahraničních výrobců, sjednávání 
obchodních a platebních podmínek a slev. Další důležitou činností je zajištění servisních oprav 
stávajících zařízení, která pocházejí ze zahraničí (Německo, Itálie, Belgie). Značnou pomocí 
je poradenská činnost ve výrobě a technologii výroby plošných spojů a aktivní podíl na řízení 
Společnosti, za tím účelem účast na poradách vedení a řešení otázek všech úseků 
společnosti. Ovládající osoba má na zasedání valné hromady dominantní postavení a je 
současně předsedou dozorčí rady Společnosti. 
 
 
3. Přehled jednání v účetním období 2016, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního  
kapitálu ovládané osoby:  nebyla učiněna žádná jednání. 
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4. Přehled vzájemných smluv 
 

datum typ 
smlouvy předmět plnění protiplnění 

2.2.2016 ústní tech.podpora SW elektrosoučástky  úplata 
12.4.2016 ústní tech.podpora služba, projekt investice úplata 
13.7.2016 ústní tech.podpora služba úplata 
5.10.2016 ústní tech.podpora služba, projekt investice úplata 
5.12.2016 ústní tech.podpora služba, projekt investice úplata 

 
 
S uvedenými smlouvami nevznikla Společnosti žádná újma. Za důvěrné jsou považovány 
skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob a informace, které by 
mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoli osobě. 
Z uvedeného důvodu tato zpráva neobsahuje žádné informace o finančním plnění a závazky 
jsou řádně vypořádány. 
 
 
 
Statutárnímu orgánu byly předloženy veškeré podklady a podány dostatečné informace 
k vypracování této zprávy. 

Ve vztahu mezi ovládající a propojenou osobou a Společností podle § 82, odst. 1 ZOK 
nevyplývají pro ovládanou osobu žádné nevýhody ani rizika. 

Zpráva o vztazích bude předložena dozorčí radě k přezkoumání dle § 83 ZOK. 

 

 

 

V Benešově dne 29.3.2016    Eva Vránková, předseda představenstva 


