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Obchodní firma: 
Sídlo firmy: 
IČ: 

Městský dopravní podnik Opava, a.s. 
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 
64610250 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 

A. Seznam propojených osob 

1. Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti 

Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby Důvod statutu Výše hlasovacích 
ovládající osoby práv 

* 
Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 Ol Opava 1 00% vlastník 100% 
*Možnosti: 

A Většinový společník - přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 

40 %ní účast 
B Většinový společník - nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho, 
jsou práva vykonávána) 
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou 
hlasovacích práv (uvedou se všichni společníci jednající ve shodě) 

2. Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami 

Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby Název a sídlo ostatních ovládaných 
společností touto ovládající osobou 

Statutární město Opava Technické služby O_p_ava, s.r.o. 
Těšínská ul. č.p. 2057171, Opava 
Jč: 64618188 -100% 
Hala Opava, a.s. 
Zižkova 2904/8, Opava 
19: 25840576- I 00% 
Slezský_ fotbalový club a. s. 
Lipová 1 05, Opava 
IC: 25835912-99,24% 

3. Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti 

Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby Postavení Výše 
společnosti vůči hlasovacích práv 
ovládané osobě * 

Společnost neovládá žádnou osobu 



*Možnosti: 
A Většinový společník - přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 
40 %ní účast 
B Většinový společník - nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho, 
jsou práva vykonávána) 
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou 
hlasovacích práv (uvedou se všichni společníci jednající ve shodě) 

B. Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými 
osobami 

1. Transakce typu nákup (z pohledu společnosti) za celé účetní období 

Společnost Popis transakce, smlouvy, protiplněnf, opatření- Finanční objem 
jejich výhody a nevýhody bez DPH 

Technické služby odvoz komunálního odpadu a čistění cest 25688 
Statutární město Opava nájem nemovitosti 1840 
Statutární město Opava nájem nebytových prostor 281333 
Statutární město Opava Stožáry + trolejové vedení Jánská a Bílovecká 6 612 640 
Statutární město Opava 2 ks čipových parkovacích karet 413 

2. Transakce typu prodej (z pohledu společnosti) za celé účetní období 

Společnost Popis transakce, smlouvy, protiplnění, opatření - Finanční objem 
jejich výhody a nevýhody bez DPH 

Statutární město Opava Uhrada prokazatelné ztráty za rok 20 14 69848 049 
Statutární město Opava Optický kabel + úplata za služebnost 162 594 
Statutární město Opava Prodej PHM -motorová nafta 171806 

3. Seznam pohledávek evidovaných vůči propojeným osobám 

Společnost Typ pohledávky, popts Finanční objem 
bez DPH 

Statutární město Opava Faktura vystavená na prodej motorové nafty za období 12/2014 16259 

4. Seznam závazků evidovaných vůči propojeným osobám 

Společnost Typ závazku, popis N euhrazená část 
závazku 

Statutární město Opava Uhrada prokazatelné ztrá!Y_ za rok 20 I 4 151 951 

C. Komentář statutárního orgánu k nevýhodným transakcím nebo 
k transakcím, ze kterých vznikla společnosti újma, způsob úhrady 
této újmy 



1. V případech, kdy ze smluv či opatření uvedených v tabulce B.l.a B.2. vznikla 
ovládané osobě újma, uvést popis, peněžní vyjádřeni a způsob úhrady této újmy. 

Popis újmy Peněžní vyjádření Zpllsob úhrady 
új_my 

z žádné ze smluv nevznikla společnosti újma 

2. Přehled o plněních a transakcích s vybranými osobami 

Okruh (skupina) osob Peněžité a naturální příjmy Počet akcií společnosti 
včetně tantiém od společnosti v majetku dané skupiny osob 

Clenové statutárního orgánu 243 205 o 
Clenové dozorčího orgánu 350 452 o 
Celkem 593 657 

Komentář k dalším transakcím mezi společností a Statutárním městem Opavou. 

V Opavě dne 4. 5. 2015 




