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1. Popis struktury vztahů uvnitř podnikatelského seskupení
1.1. Ovládaná osoba
VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2249 (dále jen
„VIAVIS”).

1.2. Ovládající osoby
•

Jméno: Ing. Vladimír Lazecký
Bydliště: Hradec nad Moravicí, Opavská 494, PSČ 747 41

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 46% základního
kapitálu ovládané osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.
•

Jméno: Ing. Martin Dušek
Bydliště: Hradec nad Moravicí, Kajlovec 44, PSČ 747 41

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 46% základního
kapitálu ovládané osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.
•

Jméno: Ing. Libor Bubik
Bydliště: Dobrá 364, PSČ 739 51

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 1,5 základního
kapitálu ovládané osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.
•

Jméno: Jana Křesťanová
Bydliště: Velké Hoštice, Akátová 450, PSČ 747 31

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 6,5%
základního kapitálu ovládané osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.

1.3. Další propojené osoby
•

Ing. Vladimír Lazecký

Ing. Vladimír Lazecký vlastní 52% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085 a zároveň
je jednatelem této společnosti. Mezi touto společností a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné
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smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a ostatní opatření ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích.
Dále je Ing. Vladimír Lazecký jednatelem společnosti myTALKEY s.r.o. IČ 02385694. Mezi touto
společností a ovládanou osobou byla uskutečněna obchodní transakce.
Jana Křesťanová

•

Jana Křesťanová vlastní 11% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085. Mezi touto
společností a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a
ostatní opatření ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Ing. Libor Bubik

•

Ing. Libor Bubik má živnost jako Libor Bubik, IČ 74082949. Mezi touto společností a ovládanou osobou
nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a ostatní opatření ve smyslu § 82
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Dále Ing. Libor Bubik vlastní 50% obchodního podílu společnosti GEOSA DRILLING s.r.o. IČ 26823225 a
zároveň je jednatelem této společnosti. Mezi touto společností a ovládanou osobou nebyly uzavřeny
žádné smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a ostatní opatření ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích.
Dále Ing. Libor Bubik vlastní 11% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085. Mezi touto
společností a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a
ostatní opatření ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Dále byl Ing. Libor Bubik do října 2014 jednatelem společnosti myTALKEY s.r.o. IČ 02385694. Mezi touto
společností a ovládanou osobou byla uskutečněna obchodní transakce.
•

Ing. Martin Dušek

Ing. Martin Dušek je soudním znalcem v odvětví výpočetní technika IČ 44911173. Mezi touto ovládající
osobou a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a ostatní
opatření ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Dále Ing. Martin Dušek vlastní 26% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085 a zároveň
je jednatelem této společnosti. Mezi touto společností a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné
smlouvy ani učiněny žádné právní úkony a ostatní opatření ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích.

2. Úloha ovládané osoby v podnikatelském seskupení
Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných ovládající osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře
vztahů mezi propojenými osobami.
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3. Způsob a prostředky ovládání
K ovládání společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě společnosti, a to
v závislosti na procentuálním vlastnictví základního kapitálu.

4. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby
nebo jí ovládaných osob
Během rozhodného období neučinila společnost na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob žádné jednání, která se týkala majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu společnosti
zjištěného podle účetní závěrky posuzovaného období.

5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou
ovládající nebo osobami jí ovládanými
1. Mezi ovládanou a ovládající osobou Ing. Vladimír Lazecký byla v rozhodném období uzavřena
Smlouva o půjčce. Smlouva byla uzavřena 2.4.2013 a prodloužena do 31.12.2014. V účetnictví je
částka evidována jako krátkodobá finanční výpomoc včetně úroků evidovaných k 31.12.2014.
Před uzavřením došlo k projednání a schválení smlouvy o půjčce na valné hromadě. Smlouva o
půjčce byla sjednána za podmínek obvyklých v obchodním styku a za obvyklou cenu.
2. Mezi ovládanou a další propojenou osobu myTALKEY s.r.o. IČ 02385694 byla uskutečněna
obchodní transakce. Jednalo se o jednorázový prodej zboží. Uvedené bylo sjednáno za podmínek
obvyklých v obchodním styku a za obvyklou cenu.

6. Posouzení, zda ovládané osobě vznikla újma a posouzení jejího
vyrovnání
Ovládané osobě nevznikla v účetním období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, žádná újma.
Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami
uvedenými v této zprávě
Ovládané osobě ze vztahů mezi osobami uvedenými v této zprávě nevyplývají žádné nevýhody.
Ovládané osobě ze vztahů mezi osobami uvedenými v této zprávě nevznikla žádná rizika.
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8. Závěrečné prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby a předložena k přezkoumání dozorčí
radě. Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti.

Podpisy statutárního orgánu ovládané osoby:

Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva

……………………………………..

Ing. Martin Dušek, člen představenstva

……………………………………..

Marie Lazecká, člen představenstva

……………………………………..
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