
SFC Opava 
Slezský fotbalový dub Opava a.s. 

Zpráva o vztazfch mezJ propojenými osobami za hospodáfský rok 01.07.2013-30.06.2014 

A. Seznam propojených osob 

1. Seznam ovládajfdch osob v postaveni vHěl společnosti 

2. Seznam dai§Jch osob ovládaných ovládajfdml osobami 
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Statutámr město Opava Technické služby Opava, s.r.o. 
Tělfnská ul.ě.p. 2057/71, Opava 
IČ: 64618188 - 100% 
Pila Hrabstv( s.r.o. "v llkvldad" 
Skflpov 227 
IČ: 26793041 - 100% 
Hala Opava, a.s. 
Žižkova 8/2904, 746 Ol Opava 
IČ: 25840576 - 100% 
Městský dopravnf podnik Opava 
Brlovecká 98 
IČ: 64610250 - 100% 

3. Seznam ovládaných osob v postaven[ vOěl společnosti 

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



SFC Opava 
Slezský fotbalový club Opava a.s. 

B. Přehled o transakclch, pohledávkách a závazcfch mezi propojenými osobami 

1. Transakce typu nákup (z pohledu společnosti) za celé (lčetnf obdobt 

;SPo,.t~·~ .-:'. , ;~· 
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Statutámf město 
Opava 
Hala Opava a.s. 
Technické slufby 
Opava, s.r.o. · 
Pila Hrabstvf s.r.o. "v 
Jlkvldaď' 
Městský dopravnf 
podnik Opava 

Smlouva o pronájmu stadionu a pflnáležejfclch nemovltostf 

Extemf výkon provoznfch služeb na pronajatém stadionu 
a pftnálefejfdch nemovltostech 

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

Technické služby 
·o...IJ8va, s.r.o. 
Hala Opava a .s. 
Pila Hrabstvf s.r.o. "v 
llkvldaď' 
M~stský dopravnf 
Dodnlk Ooava 

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

1. V pfipadech, kdy ze smluv fl opatrenf uvedených v tabulce B.l.a 8.2. vznikla ovládané osobě 
újma, Livést popis, peněf.nf vyjádřeni a zpHsob úhrady této újmy. 

Z vý§e uvedených transakd nevznikla společnosti !ádná újma. 

I tf~ 
Marek Hájek 

p~seda pfedstavenstva 
Slezský fotbalový dub Opava a.s. 

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


