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SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Slezský fotbalový club Opava a.s. 
IMAGE 

- 1977-1981: Čtyřleté pOsobenf v druhé nejvyšší soutěži 
19~7/1978 - Ostroj Opava- 5. místo 

- 1994-1998: Partnerství s Kaučukem- úspěchy Opavy 1994/1995- postup do 
1. ligy . 
1995/1996- 6. místě v tabulce a účast v Poháru Intertoto 

1996/1997 ~ 9. místě 
1997/1998- PrGměrná domácí návštěva: 11 823 

-1999-2003: Obdobf sestupl} a návratO Slezského FC Opava 
1998/1999- udržení 1. ligy 
1999/2000 - sestup do 2. ligy 
2000/2001 - postup do 1. ligy 
2001/2002- sestup do 2. ligy 
2002/2003- postup do 1. Ligy 

- 2003-2005: Ohrožení existence SFC a pád do krajské soutěže 

- 2006-2010: V Opavě se opět hraje druhá nejvyššf soutěž 

- 2011-201A: ·Střfdánf 2. a 3. ligy; 2013/2014 návrat do 2. Ligy .. 

- 2014/2015: CÍL- udržení 2. ligy, ideálně od středu tabulky po přední pozice 

- 2015/2016: ++ CÍL - postup do 1. ligy 

Slezský fotbalový club Opava a.s., Lípová 2, 746 01 Opava 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Profll společnosti 

ZÁKLADNf ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
Obchodnf Jméno: Slezský fotbalový dub Opava a.s. 
Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Sfdlo: Upová 105/2, Pfedměstf, 746 Ol Opava 
Identlftkačnf čfslo: 25835912 
Právnr forma: Akdová společnost 
Předmět podnikán(: výroba, obchod a služby neuvedené v přllohách 

Vznik společnosti: 
Základ nf kapitál: 
Představenstvo: 
Dozorčf rada: 

1 až 3 živnostenského zákona 
29. dubna 1999 
26 600 000,- Kf 
Marek Hájek, Vádav Klučka, Alois Grossmann 
Miroslav Dr6ssler, Radim Vedra, Dalibor Halátek 

HISTORIE A VZNIK SPOLEČNOSTI 
Začátky organizovaného fotbalu v Opavě se datuji do léta roku 1907, kdy byl s pFispěnfm 
významných osobnosti společenského flvota založen klub nazvaný Troppauer Fussballvereln. Fotbal 
sl brzy zfskal vysokou popularitu mezi obyvateli našeho mista. Klub během své vrce než stoleté 
historie několikrát změnil svOj název. Po druhé světové válce byl fotbalový celek obnoven pod 
jménem Slezan Opava. Dlouhá léta byl známý jako Ostroj, do prvnf ligy postoupil s podporou 
společnosti Kaučuk. Od roku 1998 nese současný název Slezský fotbalový club Opava a.s. (dále také 
SFC nebo klub). 
V roce 1985 klub s podporou vynlkajfdch fanou§k0 postoupil do druhé nejvyHI soutěže. O deset let 
později při§el historický postup do prvnf ligy, v nfž se Opava uvedla 6. mfstem a vybojovala sl llěast 
v mezlnárodnfm Poháru Intertoto. Dvacetileté nepletrflté pOsobenf ve dvou nejvy§§fch fotbalových 
soutěžfch skončilo v roce 2005. Sestup do krajského pfeboru neproběhl sportovnf cestou, ale byl 
výsledkem špatného hospodařenf s témě'f llkvidačnfml následky. Po odkoupeni majorltnfho podflu 
v klubu městem se novému vedeni podal'llo · zfskat pro sezonu 2006/07 druholigovou licencl 
a opavský fotbal se vrátil na profeslonálni úroveň. V roce 2014 se klubu podafllo vybojovat druhou 
ligu, kdy postoupil po vftězstvf ve 3. lize. 
Klub na záldadě smlouvy s městem Vy'užfvá Městský fotbalový stadion, který s V'fjlmkou 
vyhřfvaného trávnfku splňuje kritéria 1 pro prvnJ ligu. Stadion anglického typu s kapacitou 7 758 mfst 
nabfzf fanouškDm pHmý kontakt s hráli. Leff v pffjemném prostfedf Městských sadO, v jeho blfzkostl 
se nacházf Městsk~ koupall!tě a vfceúčelová Hala Opava. Přfmo na stadionu je možnost ubytován( 
v Par1chotelu. .. 
Pýchou Slezského FC Opava jsou Jeho přfznlvd, kteřf patři mezi nejlepšr v české republice. Fanoušci 
klub mohutně podporuj( v dobách dobrých 1 zlých nejen na domádm stadionu, ale také pl'l výjezdech 
na venkov nf zápasy. 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový dub Opava a.s. 

Hodnocen( sezóny 2013/2014 
Slezský fotbalo~ club Opava a.s.- 2013 al2015+ 

Slezský fotbalov9 club Opava a.s. (dále také SFC) prolel v poslednfch měsfcfch stabilizačním procesem. 
Po krizi sportovnf I personálnf se pffchodem generálního mana!era (GM) Aloise Grussmanna podafllo 
SFC stabilizovat finančně i provozně, vrátit SFC do pozice reglonálnfho, sportovnfho fotbalového leadera. 
Pfedewrm zn:těnou strategie, zkvalitněnfm práce s mláde!f a v neposlednf fadě obnovenou spoluprad 
s regionálními fotbalov9ml kluby, prvollgovýml kluby, skautingem ••• 

SPORTOVNr dL: splněn 
V Opavě se uskutečnil malý fotbalový sportovnf zázrak. A-mužstvo postoupilo do 2. IiBY; 
B·mufstvo postoupilo do 3. ligy a starif dorost vybojoval setrvánf v 1. lize. Vlechna mládefnlcká mu!stva 
jsou v 1.1ize ve své kategorii. 
HJavnr sportovnf cll: Vftězstvf v MSFL a postup zpět do Fotbalové národ nf ligy (FNL) se podafilo realizovat. 
Velké uznánf patff hráč6m I realizačnfmu týmu. Uspět po sportovnr stránce bylo náročné, kdy pl'edev§fm 
B mufstva prvollgových klubO I Prostějov měli ambice, hráčský kádr I finančnr zázemr na postup do 2. ligy 
(FNL). Pro realizačnf tým, pfedev§fm GM a trenéry nebylo jednoduché postavit ideálnf t9m, proto!e byli 
vázáni, tfm fástefně omezeni, dffve nasmlouvan~l hráči a reálně svou sestavu sl mohli dovolit 
poskládat prakticky ai v jaml fásti soutěžního ročnlku (SR). Pro SR 2014/2015 jl2 management mohl 
pracovat na hráčském ~dru bez omezenf a také s velkou odpovědnost(. Podafilo se vybudovat kvalltnf 
kádr, ~echny posty méme zdvojené. Jsme zajlftěnl pro přfpad zraněnf. Vrátil se Zdeněk Pospěch I pfes 
nabfdky do 1. ligy. Start do sez6nv 2014/2015 se podafll a SFC ztrácf na páté mfsto S bod6: 
TABULKA po S. kole TABULKA po 16. kole 
1. Žižkov 10 1. Olomouc 
2. Opava 10 2. Varnsdorf 
3. Tfinec 10 3. Žižkov 
4. Znojmo 9 4. Sokolov 
s. Sokolov 8 S. Karviná 
6. Karviná 8 6. Táborsko 
7 . . vtallm 8 7. Zlfn 
8. Zlfn 8 8. Vlallm 
9. Táborsko • 7 9. Pardubice 

• 10. Pardubice ·• 7 10. Opava 
11. Frýdek-Mfstek 7 11. Znojmo 
12. Varnsdorf 6 12. Frýdek-Mfstek 
13. Olomouc 
14. Most 
1S. Ustf nad Labem 
16. Kolfn 

4 13. Tflnec 
4 
1 
o 

14. Most 
1S. Usti nad Labem 
16. KoUn 

32 
30 
28 
28 
27 
26 
24 
23 
22 
22 
19 
18 
16 
lS 
14 
6 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Pro SR 2014/2015 jsou nastaveny cile: 
A-mufstvo udrlet ve 2.11ze ide"ně od středu tabulky po pfednf pozice s pffpravou na pflpadný postup do 
1. lilY v dallfch SR. 
B-mužstvo pokusit se udržet ve 3.11ze a pro U-19 nebýt na poslednlch dvou mrstech. 

MLÁDEt 
SFC má jednoduchou a jednoznamou prioritu: mládef - sportujrcf mládef - mládef formovanou sportem 
k hodnotám falr-play, ke zdravému fivotnfmu stylu, zdravf a budoucnosti harmonického fltr jak po 
tilesné, tak po duJevnr stránce. Fotbal mé silný dosah jako prevence patologických jew. To jsou pravé 
hodnoty a pfesah fotbalu, kde SFC ovlivňuje u mládefe nejen Opavu, ale celý realon. Fotbal nejsou jen 
reaistrovanf hráči, ale je fenomenálni roz§rlen mezi mládeff, kde patrr mezi pět základnJch pohybových 
aktivit mládele. DOiefitost SFC pro sportujfd mládef prokazujf statistická čfsla, kdy vliv nejsllnějJrho a 
profesion"nfho klubu motivuje a ovlivňuje tlsfce dětf a dorostu. 

Tab.: Hiera rchie sportuJlcf, registrované fotbalové mládež e Opavska 
SFC Opan Opavsko Kluby-TJ/SK 
280 700 3000 cca 100 

Slezský FC Opava klade dOraz na práci s mládeff, která je prioritou také pro Statutáml rnisto Opava. 
Sportovnr koncepce klubu je založena na \ichově mladých fotbali.stCI. Slezský FC Opava disponuje 
statutem SJ)Ortovnfho centra mládefe a Sportovnrho stl'edlska mládeže, jeho dorostenecká a fákovská 
mufstva jsou tak účastnfky nejvyUfch soutiU Hráli pod vedenfm trenéru s licencemi UEFA majf vhodné 
podmfnky pro rozvoj svých schopnostr. Klub úzce spolupracuje se zjkladnf lkolou v Opavě-KyleJovicfch, 
při nff od roku 2007 funauJe Tréninkové centrum mládeže. Mladé naděje vyuffvajf propracovaného 
systému sportovnfch tlfd, který je uzpQsoben kombinaci tréninkového procesu se vzděljvánJm. 
Poměr I výdaje dotace města na mbidei k profeslonálnfmu fotbalu v SFC jsou cca 80% k 2096 I 
Výchova mládeže zC.stává I nadále velmi dOielttou soufástf fungovánf SFC. Vedenr klubu 
sl uvědomuje význam, který pro rozvoj a výchovu mládeže existence mládefnického sportovrdho zázemf 
SFC znamená. Kvalitnf práce s mládeži obsahuje nejen prvek sportovnf, ale i společenský a pasobf také 
v oblasti morální jako nezbytný prostfedek prevence dětské kriminality. · 
Prioritou z:Qstává •,zaČhovánf 1. dorostenecké ligy pro náJ klub, v níl jsme konfrontováni 
s nejlepJfml týmy ČR jako je Sparta Praha, Slavie Praha, Slama Olomouc, Zbrojovka Brno, Banfk Ostrava 
apod., a kvalitnf prezentace v soutěffch Sportovnfch Center Mláde2e (SCM) a Sportovnfch Stfedisek 
Mládefe (SpSM). 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Synersie práce A-týmu s mládelf: od r. 2014 hráči A-týmu mu!CI podporujf práci s mi.Jdetr. Hráfl majf 
přiřazeny mládefnlcké týmy, ve kterých budou pOsoblt v roll 11dal§fch aslstent611

, úěastnf se tréninkového 
procesu. Ctlem je podpora klubismu, jejich tréninku ••• a zvýlenf motivace hráčO mládefe, ktefl se tak 
budou potkávat se svými fotbalo'V'(ml vzory pffmo na hflfti. 

PROVOZSFC 
Na zdárném provozu SFC se podUejf zaměstnanci, trenéf1, management i statutárnf orgány. Dvě desrtky 
jednánf i rozhodovánf Predstavenstva odpovfdaly nárokOm, změnám a nové strategii, DozorB rada nejen 
uplatňuje Nkontrolnr• pozld, ale také se aktivně pod Rf podněty na činnosti klubu. 
Svěfená správa majetku (stadiony) Je zajišťována s fádnou péčf a dokonce se daff, po někdy desftkách 
let, obnovovat části majetku. 

FINANCE, INVESTICE; ÚDRžBA 
SFC je a bude závisij na dotacfch obdržen9ch od Statudmfho města Opavy - majoritnlho 99~ vlastnfka. 
Do doby, ne! se vyjedná přfchod strategického partnera se situace nezměnf a dotace se předpokládá 
obdobně jako v poslednfch letech cca 15 mll. Kč. 
Vedenf SFC jednalo o podpofe s vfce cca lOD největ!fml opavsk9ml firmami. Podafllo se navýllt pfijmy 
z prodeje reklamnfch smluv, ale velkého partnera se z Opavského regionu do klubu pfivézt nedafr. Napf. 
vliv Ukrajinské krize a sankcf neumofnil velkému partnerovi vstup do klubu, protože jeho produkty jsou 
směrovány do Ruska.. Dallf pfijmy jsou generovány z činnostr: přenesená reklamnr práva ze STES; 
z prodeje Vstupného, z prodeje hráč6 a z podnájmO. 
Pozitivnf je skutečnost, že cca 83% zdrojO dotace je směfováno do mládeže a neklesne pod 70%. 
Vedenf SFC pro nalezenr partnera kontaktuje subjekty nejen v ČR ,ale také v zahranlff. 
Podle Informaci z Rady ČR pro sport u MŠMT se měnr struktura dotaci na sportovnf Investice a to s vv"r 
podporou do obecnlch sportovilť. SFC ve spolupráci s vlastnfkem by mohlo fádosti o dotace podávat, 
protofe každá státnf dotace do sportovišť je pflnosná. 

· .. 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový dub Opava a.s. 

Péče o talenty 
Výchova mládeže zHstává I nadále velmi dllležltou součásti fungováni SFC. Vedeni klubu 
si uvědomuje význam, který pro rozvoj a výchovu mládeže existence mládežnického sportovnfho 
zázemf SFC znamená. Kvalltnf práce s mládeži obsahuje nejen prvek sportovnl, ale I společenský 
a pllsobf také v oblasti morálnf jako nezbytný prostfedek prevence dětské kriminality. 
Prforft:Du z&tává zachováni 1. dorostenecké ligy pro náA klub a kVallb'll prezentace v soutěffch SCM a SpSM. 
Klub klade dOraz na prád s mládežf, která je prioritou také pro Statutámf město Opava. Sportovni 
koncepce klubu je založena na výchově mladých fotbalistU. SFC disponuje statutem Sportovnfho 
centra mládeže a Sportovnfho střediska mládeže, jeho dorostenecká a žákovská mulstva jsou tak 
účastnlky nejvy~šfch soutěž(. Hráči pod vedenfm trenéru s licencemi UEFA majf vhodné podmfnky 
pro rozvoj svých schopností. Klub úzce spolupracuje se Základni §kolou v Opavě-Kyl.vldch, pfl nfž 
od roku 2007 funguje Tréninkové centrum mládeže. Mladé naděje vyuflvajf propracovaného 
systému sportovntch tfld, který je uzp6soben komblnad tréninkového procesu se vzdělávánfm. 
Mládeinlcká družstva SFC Opava jsou rozdělena do tff kategorii, které na sebe navazuji, 
a to do kategorie pffpravek, fákG a dorostu. Mezičlánek mezi nejstalif dorosteneckou kategorfl 
a A týmem mufO tvoff B mužstvo mužO, kam dorostenci přecházej(. ll nejtalentovaněj§f jsou 
zařazeni do A týmu 'mužO přfmo. 

Marketing 
SFC Intenzivně pracuje na zfskánf strategického partnera popř. generálnfho sponzora, který by 
zabezpečil rozpočet pro 1. ligu. Vedle toho pracuje ne osloveni a zlskánf mfstnfch partnerH, kteřf 
nájmem a nákupem reklamnfch pozic doplňuji tlnanmf rozpočet. 

PHjecle waa Slgmr, .,... .. _,.. __ 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

VÝKAZY 
VYKAZ ZISKU A ZTRATY 
v pln6m rozahu k datu: 30.06.2014 

Skut:e!nost v 6l. oiiNiobf 

Oznae. Text č.Md. 8ledovan6m minu 16m 

I, Tdby za prodeJ zbofl 1 37 161 

A, Néldady vynaložené na prodané zbo!l 2 31 117 

+ Obchocfnf marfe 3 6 44 

II, WkOI'IY 4 7526 7883 

II. 1. Triby za prodej viHbllch výrobldi a slu!eb s 7 526 7883 

B. Výkonové spotfaba 8 18654 19442 

B.l. Spatfeba materf~lu a energie 9 2379 1954 

8.2. Slulby 10 16275 17488 

+ Pltdaná hodnOta u -11123 ·11515 

c. Osobnl náklady 12 4 537 4557 

C.1. Mzdové Mklady lJ 3464 3427 

C.2. Odměny llenOm orgánu společnosti a dru&tva 14 o o 
C.3. Nildady na socl61nf zabezpe&nf a zdravotnf pojl§tinf 15 997 1068 

C.4. S~lnl náklady 16 76 61 

D. Daně a poplatky 17 8 2 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku :18 1081 1115 

w. Tdby z prodeje dlouhodobého majetku a mater161u 19 543 2185 
l 01.1. Triby z prodeje dlouhodobého majetku 20 543 2185 

·I F. ZUst:atkoV6 cena prodaného dlouhodobého majetku a materlálu 22 200 263 

I F.l. zGstatkovi cena prodaného dlouhodobého majetku 23 200 263 

G. Změna avu rezerv a opr.polo!ek v provoz.obl. a 25 ·71 -43 

IV. 
komptex,náld. pfBtfc 
Ostatnf provoznf výnosy 26 22200 13 899 

H. Ostatnf provoznf náklady "Zl 434 257 

• Provoznf výsledek hospodafenl 3) 5431 ·1 582 

XI. Ostatnl flnanblf výnosy 44 o 2 

o. Ostatnf fina'*'J náklady 45 67 17 

• Flnančnl výsledek hospodařeni 48 -67 -15 

Q. Daň z pffjmu za bAfnou ělnnast 49 232 o 
Q.1. •splabá !iD 232 o 
•• Výsledek hospodařeni za bě!nou C!innost 52 5131 -1597 

••• V9sledek hospodafenl za úfetn( obdob! &:1 5131 -1597 .... Výsledek hospodafenf pfed zdaněnfm 61 5363 -1597 
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SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

ROZVAHA 
pln'm roaahu k datu: 30,06.2013 

Aktiv• 

AKTIVA CELKEM 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Ocen~i práva 

Nedokonlený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
Dlouhodobý hmomý majetek 

Samostablé movité věda soubory 
movitých věcf 
ObHni akHva. 

Zásoby 

Zbo!f 

KnStkodob6 pohled6vky 

Pohled,vky z obchodnlch vztahO 

St6t - daňové pohledávky 

Dohadné úfty aktlvnl 

Jlnil pohled6vky 

Krátkodobý finaněnl majetek 

Penlze 

úay v bank6ch 

časové rozlllenl 

• 4 

t.Nd. 

1 

3 

4 

8 

11 

13 

16 

31 

32 

37 

48 

49 

54 

56 

57 

58 

59 

6(J 

63 

Biln6 
C.mtnf obdobf 

Brutto Korekce 

27898 -11 891 

13 270 -11891 

11540 -10 687 

11180 -10 687 

360 o 

1730 -1204 

1730 -1204 

14610 o 
17 o 
17 o 

13 953 o 
407 o 

403 o 
245 o 

12 898 o 
640 o 
15 o 

626 o 
18 o 

MlnuN 
W.obdobf 

N.ato Nelto 

16007 5990 

1379 1611 

853 1080 

493 1080 

360 o 

526 531 

526 531 

14610 4 313 

17 186 

17 186 

13 953 3654 

407 715 

403 2573 

245 360 

12 898 5 

640 474 

15 153 

626 320 

18 66 
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Ozn~ PuiY• CONd. Blln6 Mfnul6 
6l.. 6f..obdobl 

tbdobl 
PASIVA CELKEM 67 16007 s 990 

A. Vlastni kapitál ' 68 1025 -4141 

A. 1. Zéldadnl kapl"l 69 26600 26600 

A. I. 1. Uldadnf kapitál 70 26600 26600 

A. Jl. KaPitálové fondy 73 1536 1501 

2 Ostatnl kapitálové fondy 75 1536 1501 

A. III. Rezervnf fondy, nedělitelný fond a ostatnl fondv ze zisku 78 900 900 

A:m.1. Zákonný rezervnl fond/Nedllltelný fond 79 900 900 

A. IV. V9sledek hospodal'enf minulých let 81 -33142 -31 545 

A. IV. 1, Nerozdllený zisk mlnulýdllet 82 2814 2814 

2 NeuhrazenA ztráta mlnu~ch let 83 -35 956 -34 358 

A. v. Výsledek hospodafenf btiného účetnfho obdobl 84 5131 -1597 

B. CIZf zdroje 85 5103 4121 

B. I . Rezervy 86 27 27 
4 Ostatnl rezervy 90 27 27 

8.111. Kr6tkodobll závazky 102 4976 3994 

B.III. 1. Závazky z obchodnk:h vztahft 103 2188 2153 

s Uvazky k zarněstnardm 107 302 230 

6 Závazky ze soclálnlho zabez~enl a zdravatnfhD pojltěnf 108 158 106 

7 s"t - dai\ové závazky a dotace 109 65 33 

10 Dohadné 6&)' paslvnl 112 6 156 

11 Jiné závazky 113 2258 1315 

B. IV. Bankovnl llvěry a výpomoci 114 100 100 

3 Knittcodobé flnančnl výpomoci 117 100 100 

c. I . časové rozlllenl 118 9879 6011 

2 Wnosv p'ffltfch obdobi 120 9879 6011 
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Zpráyy dozorčf rady 

Zpráva dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový· dub Opava a.s. 
o přezkoumání účetní závěrky 

Dozorči rada·společnostl Slezský fotbalový dub Opava a.s. pfezkoumala účetnf závěrku společnosti 
za rok 01.07.2013- 30.06.2014 a neshledala v hospodafenf spolemostl fádn~ch nedostatkU Čl 
pochybeni. · 

Dozorčf rada společnosti Slezský fotbalový dub Opava a.s. doporučuje VH účetnf závěrku včetně 
uhrazeni ztráty schválit tak, jak navrhuje představenstvo společnosti. 

DozorB rada spoleqtostl Slezský fotbalový dub Opava a.s. konstatuje, že tato úfetnf závěrka je 
úplná a jejf obsah odpovldá skutečnosti a platným právnfm pfedplsllm. 

Dne 17.11.2014 

Ing. Miroslav Drossler- předseda dozorčl rady 

Schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

Dozorčf rada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. projednala a schválila Zprávu o vztazfch 
mezi propojen~ml osobami společnosti za účetnr obdobf roku 01.07.2013- 30.06.2014. 

Dne 25.9.2014 

· .. 

Y-· 
(_)!~_ 

Ing. Miroslav Drassler- předseda dozorčí rady 
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Zpráva o vztazfch mezi propojenými osobami za hospodářský rok 01.07.2013-30.06.2014 

A. Seznam propojen~ch osob 

1. Seznam ovládajfdeh osob v postavenf vHčJ společnostf 

2. Seznam dal§fch osob ovládaných ovládajfdml osobami 

! '~;!'!::~~~~f-::~.~5~~~-!'~~~,~ř~.~~~~~~;~~:-·· : ·• Ná' · ·---; ia .. srttto'OitamtCfi··OVfada'•-·"m ·;;: · ,.• 
:sJi~Oiti.ťOeto O:Vaiffa1rcr.óti!'loú · ,;) . 

·. 
·:. . 

Statutámf město Opava Technické slufby Opava, s.r.o. 
Těifnská ul.č.p. 2057/71, Opava 
IČ: 64618188 - 100% 
Pila Hrabstvf s.r.o. ,.v llkvldad" 
Skflpov 227 
JČ: 26793041 - 100% 
Hala Opava, a.s. 
Žižkova 8/2904, 746 01 Opava 
IČ: 25840576 - 100% 
Městský dopravnr podnik Opava 
Brlovecká 98 
" IC: 64610250 - 100% 

3. Seznam ovládaných osob v postavenf vOčt společnosti 
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B. Přehled o transakdch, pohledávkách a závazcfch mezi propojenými osobami 

1. Transakce typu nákup (z pohledu společnosti) za celé účetnf obdob( 

Hala Opava a.s. 
Technické služby Extemf výkon provoznfch služeb na pronajatém stadionu 
Opava. s.r.o. · a přfnáležejfdch nemovltostech 
Pila Hrabstvf s.r.o •• v 
likvidaci" 
Městský dopravni 
podnik Opava 

2. Transakce typu prodej (z pohledu společnost1) za celé účetnf obdobf 

Technické služby 
·opava. s.r.o. 
Hala Opava a .s. 
Pila Hrabstvf s.r.o. "v 
llkvldaď' 
Městský dopravnf 
p_odnlk Opava 

C. Komentář statutámiho orgánu k nevýhodným transakdm nebo k transakdm, ze kterých 
vznikla společnosti újma, zp6sob úhrady této újmy 

1. v případech, kdy ze smluv čl opatlenf uvedených v tabulce B.l.a B.2. vznikla ovládané osobě 
újma, uvést popis, peněžnf vyjádfenf a zpOsob úhrady této újmy. 

z vý~e uvedených transakd nevznikla společnosti žádná ójma. 

fil;/\ 
Marek Hájek 

p~seda pfedstavenstva 
Slezský fotbalový dub Opava a.s. 
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lll.:f 
rr~l!"'\ 

Marek Hájek 
předseda představenstva 

Slezský fotbalový dub Opava a.s. 

Slezský fotbalový club Opava a.s., Upová 2, 746 01 Opava 
IČ: 25835912 DIČ: CZ25835912 
www .sfc.cz info@sfc.cz 
www .facebook.com/SiezskyFCOpava www. twitter .com/sfcopava 


