
VÝroční zpráva za rok 2027

ldentifikační údaje: rrlrČsro a's.,756 43 KeIč 269, okres Vsetín,

lC: 00150983

Zapsaná: B :[0620 vedená u Kra'jského soudu v ostravě

Hlavní předmět čintlosti: Zemédělska výroba Včetně prodeje rozpracovaných
zemědě|ských výrobků za účeIem zpracování nebo dalšího
prodeje
opravy p racovn ích strojů

Silničnímotorová do p rava nákladní

Základníkapitál: 54.590'000,- Kč

obsah výroční zprávy (podle 5 zL zoÚ|:
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2. Další flnanční a nefinanční informace

2a) lnformace o s|<utečnostech, kteró poskytujíinformace o podmínkách či situacích,

které se staly až po konci rozvahové dne

2b) lnformace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti
2c) lnformace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

2d) lnformace o al(tivitách v oblasti ochrany životního prostřenía pracovně právních

vztazích

2e) lnformace o tom, zda Účetníjednotka má organizačníslužku v zahraničí
2f) |nformace požadované podle zv|áštních předpisů

2f1) lnformace o pořizovánívlastních akcií_ podílů

2f2| Zpráva o vztazích mezi propojenýmiosobami

2f3) PoVin n ost zveřejňovánídalších informací.

3. lnťormace významné pro posouzení majetku a jiných aktivit, závazků a jiných pasiv,

finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

3a) Cí|e a metody řízenírizik vč. PoIitiky zajištěnívšech hIavních typů p|ánovaných

tra nsa kcí



3b) Cenová, úvěrová a Iikvidnírizika a rizika související s tokem hotovosti

4. ÚčetnÍzávěrka a jejíověřováníauditorem

1.lnformace o minulém vývoii činnosti účetní iednotkv

SpoIečnost KELEČsKo a's' vzni|<|a dne 3.9.Ig74. Na zák|adě rozhodnutí č|enské

schůze Zemědě|ského družstva l(eIečsko ze dne ]-0.]-]..2014 byl schválen projekt

přeměny práVníformy družstva na akciovou spoIečnost s Účinností ode dne 1'.1'.20L5.

Akciová spoIečnost je tedy kontinuálním nástupce družstva. Společnosti se za dobu

sVého trvání neZměnila náp|ň činnosti.

SpoIečnost V roce 2021 hospodařiIa na výměře 2090 ha zemědělské půdy, chovaIa

550 ks dojnic a 75O ks ostatního skotu. Na tvarové llnce krmlv vyrobila 4400 tUn

krmných směsí. Finanční situace společnosti je stabilizovaná'

2. Další finanční a nefinančníinformace

2a) lnformace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti.

Účetní jednotka bude pokračovat ve své dosavadní činnosti'

2b} lnformace o aktivitách V oblasti výzkumu a vývoje

SpoIečnost nemá žádné aktivity V oblasti výzkumu a vývoje.

2c) lnformace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředía pracovně právních

Vztazích

Účetní jednotka se řídí pIatnými předpisy voblasti životního prostředí. Pracovně
právní vztahy jsou uzavírány dIe předpisů pIatných v České republice.

2d) lnformace o tom, zda účetní jednotka má organizační služku v zahraničí

Účetníjednotka nemá organizační s|ožku v zahraničí.

2e) lnformace požadované podle zvláštních předpisů

2e1) lnformace o pořizovánív|astních obchodních podí|ů _ akcií

Účetníjednotka nevlastní žádné vlastn í akcie

2e2)Zpráva o vztazích mezi propojenÝmi osobami



Zpráva o vztazích mezi propoienÝmi osobami za rok 2021

Zpravovaná podIe ustanovení5 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích (ZoK)

KELEČSKO a's. se sÍdIem Ke|č 269, 756 43, lČ:00150983, zapsaná pod spisovou značkou

B10620 vedená u Krajského soudu v ostravě, neuzavřela jako osoba ovládající ani jako osoba
ovládaná smlouvu, a proto V souladu sustanoVením 5 82 zákona 90/201'2 Sb' předkládáme
tuto zpráVu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v Účetním roce 2021.

a} Stru ktu ra vztahů '

osoba ov|ádaná: KELEČS|(o a's.

osoba ov|ádajÍcí: Ing' Eduard l(ovaří|<

b) Úloha ovládané osobv (v seskupení propoienÝch osob):

nejedná se o sesku pen í

c) Způsob a prostředkv ovládání (575 ZoK)
K 3L.L2'2021' se Ing' Eduard l(ovařík podílí 8),073% na základním kapitá|u KELEČsKo a.s.

d) Přehled iednání učiněných v účetním období v záimu ov|ádaiící osobv, pokud se týkalv
maietku, kterÝ přesahuie 10% Vlastního kapitálu ovládané osobv
Nejsou

e) Přehled vzáiemnÝch smluv mezi osobou ovládanou a oýládaiící nebo mezi osobami
ovládanÝmi

V účetním období 2020 byly mezi ov|ádanou a ovládající osobu uzavřeny sm|ouvy:

1' Sm|ouva o zápůjčce podlť s 2390 a násl. zákona č.83/2012 5b., občanský zákr:ník, v platrrém

a účinném zněníze dne 7.1'.2o2o na částku 10'000.000,- Kč.

2. 5mlouva o zápůjčce podle 9 2390 a násl. zál<ona č' 89l201"2 Sb., občanský zákoník, v platném
a účinnóm zněníze dne 9'3.2020 na část|<u 1'500.000,- Kč.

3' SmIouva o zápůjčce podle $ 2390 a násl' zákorra č' 89/7ÚI7 Sb', občanský zókoník, v platnénr

a Účinném zněníze dne 6.6'2020 na částku 1'500'000,- Kč'

4. Smlouva o zápů.jčce podle 5 2390 a násl. zákona č' 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
a L!činném znění ze dne 4.1'.2021' na částku 750.000,- Kč



5. Smlouva o zápůjčce poclle ! 2390 a násl' zákona č. 89l2o12 Sb., občanský zákoník, v pIatnél'n

a účirrném znóni ze dne 5'1.2021 na částku 1.000'000,- l(č

6. Sm|ouva o zápůjčce poclc $ 2390 a násl. zákona č.89/2aI2 Sb., občanský zákoník, V platnóm

a účinnóm zněníZe dne 1'4.1'.2021' na částku 500.000,- Kč

7. 5mlouva o zápůjčce podle Š 2390 a násI. zákona č.89/7aL2 Sb., občanský zákoník, V p|atném

a Účirrnérn zněníze dne 1'5.4'7021na částku 1.250'000,- Kč

8. Smlouva o zápůjčce podle Q 2390 a niisl' zékrrna č. 89 /201'2 Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne B.7'2O21 na částku 21'50O,-EUR, kurzem čNB _ 25,895 Kč/EUR,

556.742,50 Kč

9. Smlouva o zápů.jčce pŮdle 9 2390 a násl. zákona č. 89/2o1z Sb., občanský zákoník, V piatném

a účinném znění ze dne 27 ''] .202L na částku 750'000,- Kč

10. Sm|ouva o zápůjčce podle $ 2390 a násl. zákona č.89/2oI2 Sb., olrčanský zákoník, v platnélrt

a účinném zněníze dne 10.9.2021 na částl<u 500'000,- Kč

Pachtovnísmlouvy k pozemkům mezi ov|ádanou ovládající osobou nejsou.

Jiná plnění, příp. pokvnv a právní úkonv ov|ádaiící osobv
Ing. Eduard Kovařík je zaměstnancem KELEČSKo a.s. Stímto souvisí vúčetním roce 2O21 i

výp laty mzdových p rostřed ků.

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě úima a ieií vvrovnání podle s 71 a 72 ZoK
ZtituIu uskutečněných transa|<cí nevznikIa ov|ádané osobě žádná újma' Není proto třeba
posuzovat jejívyrovnánípodle 5 71 ZoK

Vvhodnocení vÝhod a nevÝhod p|vnoucích ze vztahů mezi spoienými osobami
Předseda předstaVenstva akciové společnosti lng. Radim Kubečka konstatuje, že veškerá

vzájemná plnění a proti plnění mezi ovládanou a ov|ádajícÍ osobou byly pos|(ytnuty na

základě existujících smluvních vztahů. SmIouvy vyplýva.jí z charakteru podnikate|ské činnosti

sub1ektů a by|y uzavřeny na základě oboustranné výhodnosti a při dodržení zásad poctivého

obchodního styku. ovládané osobě nevznikIa ztěchto smluv.a z nich vyp|ýva.jících vztahů

žádná újma. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá _ za statutární orgán

ovlá d a né spoIečnosti p ředsed a p řed staVen stva.



3. |nformace významné pro posouzení maietku a iinÝch aktivit, závazků a iinÝch pasiv.

finanční situace a v.Ísledku hospodaření účetní iednotkv

3a) Cíle a metody řízení vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí

'Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika souvisejícÍ s tokem hotovosti

Účetní.1ednotka n evykazuje tato riZika'

4. Účetní závěřka a ieií ověření auditorem. 
l

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy (včetně Výroku auditora). ÚčetnÍzávěrku za
tok2o2L ověří auditorská společnost Jadrníčková - AUDlT s.r.o. se sídlern Rožnov pod

Radhoštěm.

Zp racováno dne: 3 1.3.2022

mJ'fi l/,úu,
Statutárnízástupce:


