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Představenstvo společnosti Akademická aliance a. s. se sídlem Michálkovická 1810/181, 710 00
Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 033 44 339, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle §
82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích, dále také „ZOK“) následující zprávu o vztazích mezi společnosti Akademická aliance
a.s., jako ovládající osobou a společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen
„Ovládané osoby“), a to za účetní období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 (dále jen „Rozhodné
období“).

1. Ovládající osoba
Společnost s obchodní firmou

Akademická aliance a. s.

se sídlem:

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ:

033 44 339

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10606
(dále jen ”Ovládající osoba”).

2. Osoby ovládané
2.1. Společnost s obchodní firmou

AV-TRADE, spol. s r.o.

se sídlem:

Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika

IČ:

357 89 182

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka
21816/B
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.1.”).
2.2. Společnost se školskou právnickou osobou:

Mateřská škola a základní škola MONTE

se sídlem:

Matrosovova 833, Ostrava, 709 00

IČ:

018 20 494

zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeného MŠMT, ve složce 2013 pod
pořadovým číslem 011
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.2.”).
2.3. Společnost s obchodní firmou

MONTE VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, s.r.o.

se sídlem:

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ:

268 65 271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40818
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.3.”).
2.4. Společnost s obchodní firmou

Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.

se sídlem:

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ:

253 80 087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16197
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.4.”).

Stránka |3

2.5. Společnost s obchodní firmou

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.

se sídlem:

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ:

253 75 172

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15808
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.5.”).
2.6. Společnost s obchodní firmou

Studentská Residence Slezská, a. s.

se sídlem:

Čs. Armády 1612/25, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ:

033 44 339

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10606
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.6.”).
2.7. Společnost s obchodní firmou

VŠP Ostrava, a.s.

se sídlem:

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ:

258 61 271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2363
(dále jen ”Ovládaná osoba č. 2.7.”).
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3. Schéma uváděných osob

Akademická aliance, a. s.
(mateřská společnost)
Ovládající osoba

AV-TRADE,
spol. s r. o.
100%

MONTE VZDĚLÁVACÍ
INSTITUT,
s. r. o.
51%

Moravskoslezská
obchodní akademie,
s. r. o.
80%

Soukromá vyšší odborná
škola podnikatelská,
s. r. o.
100%

Mateřská škola a
základní škola MONTE
(š. p. o.)
100%
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Studentská
Residence Slezská,
a. s.
100%

VŠP Ostrava,
a. s.
100%

4.

Struktura vztahů, úloha ovládaných osob, způsob a prostředky
ovládání
4.1. Struktura vztahů
Ovládající osoba nakládá se svými podíly v Ovládaných osobách. Tato společnost může
v Ovládaných osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 a
§ 75 ZOK.
4.2. Úloha ovládaných osob
Ovládané osoby jsou dceřinými společnostmi Ovládající osoby.
4.3. Způsob a prostředky ovládání
Ovládání je realizováno zejména přímým výkonem hlasovacích práv na valných
hromadách Ovládaných osob a udělováním řídících pokynů prostřednictvím zástupce
Ovládající osoby ve statutárních orgánech Ovládaných osob.

5.

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající
osoby
Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání
týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby.

6.

Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládanými osobami
Přehled by měl obsahovat bližší specifikaci smluv, a to nejméně v rozsahu: název
smluvního vztahu (např. smlouva o úvěru, smlouva o dílo, apod.), uzavřena dne, postavení
Ovládané osoby (např. věřitel, dlužník, objednatel, zhotovitel, apod.), postavení Propojených
osob (např. dlužník, věřitel, zhotovitel, objednatel, apod.), plnění (např. poskytnutí peněžních
prostředků, apod.), protiplnění (např. úroky ve výši …%, apod.).
1.

Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanými osobami

1.1. Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou č. 2.2.
1.1.1. Smlouva o úvěru ze dne 27. 4. 2015 mezi Ovládající osobou jako věřitelem a
Ovládanou osobou č. 2. 2. jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních
prostředků, protiplnění – úroky ve výši 4,0% p.a.
1.1.2. Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 9. 2014 mezi Ovládající osobou jako
poskytovatelem a Ovládanou osobou č. 2. 2. jako příjemcem. Plnění – služby dle
smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za služby.
1.2. Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou č. 2.3.
1.2.1. Smlouva o úvěru ze dne 30. 4. 2013 mezi Ovládající osobou jako věřitelem a
Ovládanou osobou č. 2. 3. jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních
prostředků, protiplnění – úroky ve výši 6,0% p.a.
2.2.2. Smlouva o poskytování služeb 1. 9. 2014 mezi Ovládající osobou jako
poskytovatelem a Ovládanou osobou č. 2. 3. jako příjemcem. Plnění – služby dle
smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za služby.
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1.3. Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou č. 2.4.
1.3.1. Smlouva o úvěru ze dne 29. 7. 2015 mezi Ovládanou osobou č. 2. 4. jako věřitelem
a Ovládající osobou jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních prostředků,
protiplnění – úroky ve výši 1,5% p. a.
1.3.2. Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 9. 2014 mezi Ovládající osobou jako
poskytovatelem a Ovládanou osobou č. 2. 4. jako příjemcem. Plnění – služby dle
smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za služby.
1.3.3. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 2014 mezi Ovládající osobou
jako pronajímatelem a Ovládanou osobou č. 2. 4. jako nájemcem. Plnění – nájem
NP a služby s tím spojené dle smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za nájem
a služby s tím spojené.
1.4. Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou č. 2.5.
1.4.1. Smlouva o úvěru ze dne 23. 1. 2015 mezi Ovládanou osobou č. 2. 5. jako věřitelem
a Ovládající osobou jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních prostředků,
protiplnění – úroky ve výši 1,0% p. a.
1.4.2. Smlouva o úvěru ze dne 30. 3. 2017 mezi Ovládanou osobou č. 2. 5. jako věřitelem
a Ovládající osobou jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních prostředků,
protiplnění – úroky ve výši 4,0% p. a.
1.4.3. Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 9. 2014 mezi Ovládající osobou jako
poskytovatelem a Ovládanou osobou č. 2. 5. jako příjemcem. Plnění – služby dle
smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za služby.
1.4.4. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 2014 mezi Ovládající osobou
jako pronajímatelem a Ovládanou osobou č. 2. 5. jako nájemcem. Plnění – nájem
NP a služby s tím spojené dle smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za nájem
a služby s tím spojené.
1.5. Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou č. 2.6.
1.5.1. Smlouva o úvěru ze dne 9. 6. 2008 mezi Ovládající osobou jako věřitelem a
Ovládanou osobou č. 2. 6. jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních
prostředků, protiplnění – úroky ve výši 0,75% p.a.
1.5.2. Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 9. 2014 mezi Ovládající osobou jako
poskytovatelem a Ovládanou osobou č. 2. 6. jako příjemcem. Plnění – služby dle
smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za služby.
1.6. Smlouvy mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou č. 2.7.
1.6.1. Smlouva o úvěru ze dne 15. 12. 2014 mezi Ovládanou osobou č. 2. 7. jako věřitelem
a Ovládající osobou jako dlužníkem. Plnění – poskytnutí peněžních prostředků,
protiplnění – úroky ve výši 1,0% p. a. – ukončení v 11/2016.
1.6.2. Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 9. 2014 mezi Ovládající osobou jako
poskytovatelem a Ovládanou osobou č. 2. 7. jako příjemcem. Plnění – služby dle
smlouvy, protiplnění – úhrada smluvní ceny za služby.
2.

Smlouvy mezi Ovládanými osobami
Smlouvy mezi ovládanými osobami nejsou.
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7.

Posouzení vzniku újmy ovládaným osobám a její vyrovnání
Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Ovládaných osob, ani z uzavřených
smluvních vztahů, nevznikla Ovládající ani Ovládaným osobám žádná újma.

8.

Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládanými osobami,
včetně případných rizik
Ze vztahů Ovládající osoby s Ovládanými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k
silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládající ani Ovládané osoby
žádná rizika.

9.

Důvěrnost informací
Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a
skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Ovládající osoby a Ovládaných osob a
také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob 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 kterékoliv z uvedených osob.

10. Závěr
10.1. Představenstvo společnosti Akademická aliance, a. s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného
hospodáře ke zjištění okruhu osob pro účely této zprávy o vztazích, a to i tím, že se dotázalo
Ovládaných osob na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány.
10.2. Představenstvo společnosti Akademická aliance, a. s. se domnívá, že peněžitá plnění, resp.
protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi všemi osobami, byla
v obvyklé výši.
10.3. Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem Ovládající osoby, Akademickou
aliancí, a. s.., dne 15. 11. 2017.
10.4. Schváleno na zasedání představenstva společnosti Akademická aliance, a. s. dne 20. 11. 2017.
Podpisy všech členů statutárního orgánu Ovládající osoby:

Jméno, příjmení, funkce

Ing. Radan Jünger
Předseda představenstva

Jméno, příjmení, funkce

Ing. Jaroslav Beneš
Místopředseda představenstva

Jméno, příjmení, funkce

Ing. Michal Kurka, LL.M.
Člen představenstva
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