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Profil společnosti a výhled do roku 2012
Hlavním cílem společnost ARKADIA, a.s. je správa, rozvoj a optimální zhodnocení pozemků v
zájmovém území nalézajícím se v katastrálním území Horní Staré Město a Dolní Staré Město v obci Trutnov.
Možnosti funkčního využití pozemků ve vlastnictví společnosti jsou velmi různorodé. Nejhodnotnější
pozemky o výměře 12,8 ha se nachází v nově budované průmyslové zóně Krkonošská. Na ně navazuje
územní rezerva pro smíšenou výrobu o výměře 41,8 ha a čistě zemědělské plochy o výměře 60 ha. Dále
společnost vlastní 3,5 ha pozemků určených pro výrobu a skladování v intravilánu obce Trutnov v údolí Úpy
a 1,5 ha pozemků pro bydlení v rodinných domech v lokalitě U hřbitova. Další rozvoj území bude závislý na
jednáních s dotčenými orgány státní správy. Dlouhodobým cílem společnosti je nalezení investorů pro
jednotlivé funkční celky a jejich postupný odprodej za optimálních cenových podmínek.
Hospodaření společnosti za rok 2011 skončilo ztrátou ve výši 21.349.533,87 Kč. Jediný akcionář
v působnosti valné hromady dne 9. března 2012 rozhodl, že ztráta bude uhrazena z emisního ážia
(kapitálových fondů) Společnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2011
Statutární orgán společnosti ARKADIA, a.s. – představenstvo pracovalo v roce 2011 v tomto složení:
Jaroslav Pekař – jediný člen. Dne 27.7.2011 jediný akcionář v působnosti valné hromady odvolal Jaroslava
Pekaře z funkce člena představenstva a novým členem zvolil Ladislava Jelínka. V souvislosti se změnou
jediného akcionáře k datu 9.1.2012, nový akcionář v působnosti valné hromady odvolal stávajícího člena
představenstva Ladislava Jelínka a zvolil s účinností od 10.1.2012 novým členem Ing. Viléma Staňka.
Společnost ARKADIA, a.s., v roce 2011 plnila úkoly vyplývající z podnikatelského plánu
zpracovaného pro uvedený rok, jehož hlavním předmětem je správa, rozvoj a optimální zhodnocení pozemků
v zájmovém území nalézajícím se v katastrálním území Horní Staré Město a Dolní Staré Město v obci
Trutnov. Možnosti funkčního využití pozemků ve vlastnictví společnosti jsou velmi různorodé.
Nejhodnotnější pozemky o výměře 12,8 ha se nachází v nově budované průmyslové zóně Krkonošská. Na ně
navazuje územní rezerva pro smíšenou výrobu o výměře 41,8 ha a čistě zemědělské plochy o výměře 60 ha.
Dále společnost vlastní 3,5 ha pozemků určených pro výrobu a skladování v intravilánu obce Trutnov v údolí
Úpy a 1,5 ha pozemků pro bydlení v rodinných domech v lokalitě U hřbitova.
Zároveň došlo k prodeji některých pozemků společnosti MAPON, a.s. (pozemky v průmyslové zóně
Krkonošská) a společnosti ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. za velmi výhodných podmínek, což mělo
pozitivní dopad na výši disponibilních finančních prostředků společnosti.
Hospodaření společnosti za rok 2011 skončilo ztrátou ve výši 21.349.533,87 Kč.
S účinností k datu 9.1.2012 došlo k prodeji celého 100% akciového podílu na společnosti ARKADIA,
a.s., ve prospěch společnosti Canero B.V., založené a existující podle Nizozemského práva, se sídlem Van
Beuningenplein 5-I11, 1051 VS, Amsterdam, Nizozemí, zapsané v nizozemském rejstříku obchodních
společností pod reg. č. 54167922, a to na základě Smlouvy o převodu akcií mezi původním akcionářem
společností SAZKA sázková kancelář, a.s., a Canero B.V.
V Praze, dne 31. května 2012

.......................................
Ing. Vilém Staněk
člen představenstva
ARKADIA, a.s.

Zpráva představenstva ARKADIA, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a
o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou ve smyslu ust. §66a odst. 9 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen
„ObchZ“) za období od 14.6.2011 do 31.12.2011
Ovládající osoba:

SAZKA, a.s., v konkurzu, se sídlem: Praha 9, K Žižkovu 851,
PSČ 190 93, IČ 47116307 (od 14.6.2011 do 31.10.2011)
SAZKA sázková kancelář, a.s., se sídlem: Praha 9, K Žižkovu 851, IČ 26493993 (od
1.11.2011 do 31.12.2011)

Ovládaná osoba:

ARKADIA, a.s., se sídlem: Trutnov, Dolní Staré Město, Krkonošská 556, PSČ 541 01
(nyní Praha 9, Novovysočanská 697/44, PSČ 190 00), IČ 25287907

Další ovládané osoby:

Agro Tera, a.s., se sídlem: Praha 8, Sokolovská 140, č.p. 325,
PSČ 186 00 (nyní Praha 9, Novovysočanská 697/44, PSČ 190 00), IČ 25138481;
BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. (nyní BUSINESS CENTRE SERVICE a.s.
v likvidaci), se sídlem: Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČ 60194227;
KOLBY a.s., se sídlem: Pouzdřany, Česká 51, PSČ 691 26, IČ 25512919
KPS MEDIA a.s., se sídlem: Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČ 61860735
SPORTLEASE a.s., se sídlem: Praha 9, K Žižkovu 851,
PSČ 190 93, IČ 62361546

V ust. § 66a odst. 9 ObchZ je upraven významný institut koncernového práva, tzv. zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami. Jejím účelem je zajistit informovanost mimo stojících společníků ovládané
osoby a věřitelů o tom, zda a jak využívá ovládající osoba svého vlivu na ovládanou osobu a zda plní
povinnost k úhradě újmy podle ust. § 66a odst. 8 ObchZ. Podle ustanovení § 66a odst. 9 ObchZ, je
představenstvo společnosti ARKADIA, a.s. povinno zpracovat zprávu mezi ovládající a ovládanou osobou a
o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
Na ovládající osobu SAZKA, a.s., byl prohlášen konkurz s účinky k 30.5.2011. Insolvenční správce
JUDr. J. Cupka nepotvrdil ovládací smlouvu uzavřenou již dříve mezi SAZKA, a.s., a ARKADIA, a.s. a
k datu 14.6.2011 došlo k odstoupení od této smlouvy.
Dne 1.11.2011 nabyla účinnosti smlouva o převodu podniku při zpeněžování majetkové podstaty
SAZKA podle § 290 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“), ve
znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi insolvenčním správcem dlužníka SAZKA, a.s., JUDr. J. Cupkou a
Sázkovou kanceláří, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČ 26493993. Sázková kancelář,
a.s., se tedy stala novým vlastníkem a provozovatelem podniku SAZKA a zároveň jediným akcionářem
společnosti ARKADIA, a.s. Ke dni 10.11.2011 byla do obchodního rejstříku vedeným Městským soudem
v Praze zapsána změna názvu obchodní firmy jediného akcionáře z původního názvu Sázková kancelář, a.s.,
na tento nový název SAZKA sázková kancelář, a.s.
Na výše uvedeném základě uvádíme smlouvy, které byly za období od 14.6.2011 do 31.10.2011 a
dále za období od 1.11.2011 do 31.12.2011 uzavřeny mezi propojenými osobami.
Smlouvy uzavřené za období od 14.6.2011 do 31.10.2011:
Mezi ARKADIA, a.s., jako osobou řízenou, a SAZKA, a.s., v konkurzu, jako osobou řídící, nebyly od
14.6.2011 do 31.10.2011 uzavřeny žádné smlouvy.

ARKADIA, a.s., jako osoba řízená, neuzavřela s ostatními společnostmi ovládanými společností
SAZKA, a.s., v konkurzu, od 14.6.2011 do 31.10.2011 žádné smlouvy.
Smlouvy uzavřené za období od 1.11.2011 do 31.12.2011:
Mezi ARKADIA, a.s., jako osobou řízenou a SAZKA sázková kancelář, a.s., jako osobou řídící, byly
od 1.11.2011 do 31.12.2011 uzavřeny tyto smlouvy:
Smlouva o půjčce mezi ARKADIA, a.s., (jako věřitelem) a SAZKA sázková kancelář, a.s.
(jako dlužníkem) ze dne 27.12.2011,
Dohoda o převzetí závazku mezi ARKADIA, a.s. (jako věřitelem), SAZKA sázková
kancelář, a.s. (jako původním dlužníkem) a Canero B.V. (jako přebírajícím dlužníkem) ze
dne 30.12.2011 (dohoda přebírajícího dlužníka s původním dlužníkem, týkající se úplatného
převzetí veškerých závazků původního dlužníka z titulu Smlouvy o půjčce mezi ARKADIA,
a.s. a SAZKA sázková kancelář, a.s. ze dne 27.12.2011).
ARKADIA, a.s., jako osoba řízená, neuzavřela s ostatními společnostmi ovládanými společností
SAZKA sázková kancelář, a.s., od 1.11.2011 do 31.12.2011 žádné smlouvy.
ARKADIA, a.s. přijala směnku emitovanou dne 27.12.2011 společností Agro Tera, a.s. na řad
společnosti ARKADIA, a.s. ve výši 16 457 tis. Kč, směnka je splatná na viděnou, úroková míra 4,31 % p.a.
Touto směnkou byla uhrazena směnka, emitovaná dne 27.12.2010 na řad společnosti ARKADIA, a.s. ve výši
15 756 tis. Kč, směnka byla splatná na viděnou, úroková míra 4,40 % p.a.
S výjimkou výše uvedených smluv, nebyly v období od 14.6.2011 do 31.10.2011 a v období od
1.11.2011 do 31.12.2011 mezi společností ARKADIA, a.s., jako ovládanou osobou a společností SAZKA,
a.s., v konkurzu, a SAZKA sázková kancelář, a.s., jako ovládající osobou nebo jinými společnostmi
ovládanými společností SAZKA, a.s., v konkurzu a SAZKA sázková kancelář, a.s., uzavřeny jiné smlouvy,
učiněny jiné právní úkony uskutečněné v zájmu výše uvedených společností, ani jiná opatření přijatá nebo
uskutečněná na popud výše uvedených společností.
Podle výše uvedených smluv bylo plněno a protiplnění odpovídá cenám obvyklým v obchodním
styku. Na základě smluv nedošlo u ovládané osoby k žádné újmě. Nebylo tedy třeba újmu hradit ani uzavírat
smlouvu o takové úhradě.
V Praze, dne 31. března 2012

…………………………..
Ing. Vilém Staněk
člen představenstva
ARKADIA, a.s.

Zpráva dozorčí rady společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011
Dozorčí rada společnosti ARKADIA, a.s. pracovala v roce 2011 v tomto složení: MUDr. Milan
Jirásek – místopředseda a Jaroslav Rufer – člen (k 20.12.2010 uplynutí jeho funkčního období s tím, že
funkci vykonával ještě do doby volby nového člena, dle ust. § 194, odst. 2, obchodního zákoníku). Dne
15.3.2011 jediný akcionář v působnosti valné hromady zvolil novými členy dozorčí rady Ing. Martina
Dařílka a Ing. Jiřího Barnata. Téhož dne byl Ing. Martin Dařílek zvolen předsedou dozorčí rady. Dne
27.7.2011 jediný akcionář v působnosti valné hromady všechny členy dozorčí rady odvolal a zvolil novými
členy dozorčí rady Ing. Mareka Bieleho, Ilonu Kubecovou a Evu Lakomou. Zároveň byl dne 27.7.2011 Ing.
Marek Biely zvolen předsedou dozorčí rady a Eva Lakomá zvolena místopředsedou dozorčí rady.
V souvislosti se změnou jediného akcionáře k datu 9.1.2012, nový akcionář v působnosti valné hromady
odvolal všechny stávající členy dozorčí rady a zvolil s účinností od 10.1.2012 novými členy Ing. Veroniku
Staňkovou, Ing. Jozefa Štrbu a Marii Staňkovou. Ing. Veronika Staňková byla týž den zvolena předsedou
dozorčí rady.
Dozorčí rada se v roce 2011 pravidelně seznamovala s hospodářskými výsledky společnosti,
namátkově kontrolovala činnost společnosti a podílela se svými doporučeními na zásadních obchodních
případech.
Dozorčí rada projednala Zprávu auditora o ověření Řádné účetní závěrky společnosti Agro Tera, a.s.
za rok 2011 a seznámila se s jeho výrokem: „Řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace společnosti k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za
rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada po přezkoumání Řádné účetní závěrky za rok 2011, doporučuje jedinému akcionáři v
působnosti valné hromady schválit Řádnou účetní závěrku za rok 2011.
Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2011 s tím, že ztráta ve
výši 21.349.533,87 Kč bude uhrazena z emisního ážia.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři v působnosti valné hromady schválit návrh na úhradu
ztráty za rok 2011.
Dozorčí rada také přezkoumala Zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou ve smyslu ust. §66a odst. 9 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník za období od 14.6.2011 do
31.12.2011, a neshledala v ní žádné nedostatky.

V Praze, dne 31. května 2012
…………………………..
Ing. Veronika Staňková
předseda dozorčí rady
ARKADIA, a.s.

Významné události za rok 2011
Dne 1.11.2011 nabyla účinnosti smlouva o převodu podniku při zpeněžování majetkové podstaty
SAZKA podle § 290 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“), ve
znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi insolvenčním správcem dlužníka SAZKA, a.s., JUDr. J. Cupkou a
Sázkovou kanceláří, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČ 26493993. Sázková kancelář,
a.s., se tedy stala novým vlastníkem a provozovatelem podniku SAZKA a zároveň jediným akcionářem
společnosti ARKADIA, a.s. Ke dni 10.11.2011 byla do obchodního rejstříku vedeným Městským soudem
v Praze zapsána změna názvu obchodní firmy jediného akcionáře z původního názvu Sázková kancelář, a.s.,
na tento nový název SAZKA sázková kancelář, a.s.).
S účinností k datu 9.1.2012 došlo k prodeji celého 100% akciového podílu na společnosti ARKADIA,
a.s., ve prospěch společnosti Canero B.V., založené a existující podle Nizozemského práva, se sídlem Van
Beuningenplein 5-I11, 1051 VS, Amsterdam, Nizozemí, zapsané v nizozemském rejstříku obchodních
společností pod reg. č. 54167922, a to na základě Smlouvy o převodu akcií mezi původním akcionářem
společností SAZKA sázková kancelář, a.s., a Canero B.V.
Dne 9. 3. 2012 rozhodl jediný akcionář společnosti o rozdělení emisního ážia (tedy jiných vlastních
zdrojů Společnosti) jedinému akcionáři, a to v částce zůstatku emisního ážia po úhradě ztráty roku 2011, tj.
ve výši 44. 196.725,40,- Kč.

Ostatní informace
Společnost neměla za uplynulé období výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Společnost nemá k datu účetní závěrky žádné zaměstnance.
Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Finanční část

Identifikační údaje
Obchodní firma společnosti: ARKADIA, a.s.
Sídlo: Praha 9, Novovysočanská 697/44, PSČ 190 00
IČ: 25287907
DIČ: CZ25287907
Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17914
Telefon: (+420) 222 503 360

