zpÁva o vztazích dle §

82

zoK

NoR a.§.

lčo: 135

85 312.

se sídlem LípoVá 509, TrUtnoV _ Horni Předměsti, PsČ 541 01
zapsaná V obchodnírn rejsiříku Vedeném Krajským soudem v Hradci králové, V oddlle B, Víožce č,
2224,

předseda představenstva společnosti NoR a.s, lČo: 135 85 312, se sídlem LípoVá 5o9, Trutnov Horní Předměstí, PsČ 541 oí, zapsaná V obchodnírn léjstříku vedeném Klajským soudem V Hradci
králové, V oddíle B, vložce č, 2224, (dále jen
'společnost" nebo 'ovládaná osoba) coby siatuiální
orgán ovládané osoby Vypracoval Ve smyslu ustanovení § 82 zákor,a
č. 90/2012 sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodflích korporacích), V platném znění (dále jen
tuto

'zoK"),

zp.ávu o Vztazích
mezi lng, Bruno Jakubcem tívale bytem Novorok},tnická ,15, Trutnov, PsÓ 541 01(dálejen ,,ovládající
osoba'' a oviádanou osobou a osobami ovládanými stejnou oviádajicí osobou (dále jen ,,Propojené
osoby') za účetníobdobíloku 2015, ij, za obdobi od í. {. 20í5 do 3í.
20í5,

'2.

l.

struktura vžahúmezi ovládající osobou, ovládanoll osobou a Prcpojenými osobami

ovládaná osoba: NoR a.s. lČo: 135 85 312, sé sídiem Lipová 509, Trutnov - Homí Předměstí,
PsČ 541 01, zapsaná V obchodním rejsiříku vedeném K€jským soudem V Hradci králové, v oddíle B,

a)

vložce č. 2224
b)

,

ovládající osoba: lng. Bruno Jakubec, trvale bytem Novorokytniclá 15 Tíutnov, PsČ 541

01

c) P.opoiené osoby: nejsou

outaa"ne o]luy v této struktuře
"
2.1 ovládaná osoba je obchodní společnost, kte.á se zabývá prováděním dopravních §taveb Včetně
změn a jejich udžování, provozováním drážní dopravy a dalšímičinnosti, které jsou podrobně
útot

spec{flkoVány Ve stanoVách společnosri,

lll.
zpúsob a p]oBtředky ovládání
3,1 ovládajicí osoba je akcioňářém ovládané osoby,
hlasoVacích práVech oVládané osoDy,

V

důsledku čehožnakládá se 82olo podílem na

3.2 ouládajícl osoba rovněž je jediným statutárnim orgánem (předsedou představenstva) ovládané
osoby, v dúsledku čéhožVykonáVá \^ihradní obchodni Vedeníovládané osoby,
3.3 ovládajíaí o§oba můžev ovládané o§obě uplatilovat přímo i n9přlmo rozhodujicí víiv Ve §myslu §
74

zoK

lV.

Přehlediédnání učiněnýeh v posledním účetnimobdobi, kte.á byla uóiněna na popud nebo
v ájmu ovládajíci osoby nebo ií ov|ádarrých o§ob, pokrd se lakové iednáni týkalo
majetku, který pfusahuie l0 % vlastniho kapitálu ovládané o6oby, ziištěného z poslední
4,1 Ve sledovaném období (od 1. 1. 2015 do 31. 12 2015) nebyla Účiněna žádná práVníjednání na
popud nebo v zájmu ovládající osoby, kte.á by se týkala majetku, jež přesahuje 10 % Vlastnlho
kapitalu ovládané osoby, zjištěného z poslední účetnízáVěrky,

Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo Propojenými osobami
a} smlouvy mezi ovládano! osobou a ovládající osobou
Ve sledovaném období nebyla meziovládanou osobou a ovládajíci osoboU uzavřena žádná smlouva,

smlouvy za předcházejíci účetniobdobí,

.

b)

-

PÉcovnísmlouva o činnosti autoíizovaného inženýaa ze éne 1.7.20'11, na jejímžzákládě
ovládaná osoba provádí činnost provozování drážnídopaavy a provádění dopravních staveb za
stanovenou rněsíčnímzdu pravidelně každý měsíc

smlouvy mezi ovládanou osobou a Přopojenými osobami
nebyly uěiněny

Posouzení, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzeníieiiho připadného vyrovnání
6 1 Nébyla učiněna žádná plnění, jejíždůsledkem by Vznikla ovládané osobě újma,

Vll.
zhodnocení Výhod a nevlihod plynoucích ze vztahú mezi ovládanou osobou, ovládaiici
osobou a Propoienými osobami
7.1

Ze vztahů uzavřených mezi ovládanou osobou a oviádající osobu plynou plo ovládající osobu
\.ýhody V podobě mzdy a odměny za výkon funkce předsedy představensiva, které ovládající
osoba od ovládané osoby ziskává za Výkon činnosti autorizovaného inženýra, resp, za výkon
funkce předsedy představenstva, l\rzda za VykonáVanou činnost je obvyklá, resp, s ohledem na
Veliký rozsah činnosti, ktený ovládající osoba pro ovládanou osobu na základě píacovni smlouvy
vykonává, lze Vyplácanou mzdu považovat za nizkou, což je ovšem déno snahou oviádající
osoby o maximalizaci hospodářského výsledku ovládané osoby. Vztahy jsou realizovany za
stejných podmínek jako sjinými obchodnírni partnery, pro žádnou sťanu neznamenaji
neopráVněnou Výhodu či nevýhodu, Jedná se o Vztahy, Ze kterých nevyplýVají pro ovládano!
osobu žádná rizika, ba naopak sohledem na vztah mezi těmito osobami a osobn{ zájem
ovládající osoby o maximalizaci zisku ovládané osoby je vznik potenc;onálních lizik ýýrazné
omézen, z činnosti ovládajicí osoby Ve prospěch ovládané osoby vyplýVají pro ovládanou osobu
oprávněné výhody, neboť znalosti a zkušenosti ovládající osoby jakožto autorizovaného inženýra
v oboru dopravních siaveb poskytují obchodním partnerům ovládané osoby dostátečnézáruky za
kvalitu činnosti vykonáVanou oviádanou osobou, odměna za Výkon funkce předsedy
představenstva ovládané osoby je Víceméně pouze symbolická, neboť tato je opět stanovena
sohlédem na maximalizaci hospodářského výsledku ovládané osoby. Výhoda výkonu funkce
přédsedy představensiva ovládané qsoby ovládající osobou je dána osobním zájém oviádající
osoby na řádném a efektivním řízeníovládané osoby tak, aby tato dosahovala nejlepšího
hospodářského výs'edku.

Vlll.

závél
81 Předseda představenstva společnosti prohlašuje, že údaje obsažené Ý této zpráVějsou splávné a
úplnéa že přizpracovánítéto ZpráVy bylo postupováno V rozsahu Všech informací a údajů,kielé
májednatelcoby statutární orgán k dispozici nebo které při respektování péčeřádného hospodáře
zjistil

V Trutnově

da představenstva společnosti Nor a,s,

