
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
podle§ 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

1. Organizační struktura propojených osob 
Statutární město Opava (dále také SMO)je 100% vlastník Technických služeb Opava s. r. o .. 

Ostatní propojené osoby se SMO jsou zejména Městský dopravní podnik Opava a .s., Hala 
Opava a.s., Pila Hrabství s.r.o., Slezský fotbalový club Opava a.s., Slezské divadlo Opava, 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Seniorcentrum v Opavě a některé další příspěvkové 
organizace. 

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami 

Se Statutárním městem Opava mají Technické služby Opava s.r.o. uzavřeny tyto smlouvy: 

• Smlouva o správě a údržbě nemovitého majetku a jeho příslušenství a službách 
vykonávaných pro Statutární město Opava 

• Smlouva o správě veřejných pohřebišť 
• Smlouva o nájmu nemovitého majetku 
• Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku 
• Smlouva o úpravě některých vztahů, vyplývajících ze zákona č . 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. 
• Smlouva o provozování Zóny placeného stání 

S ostatními propojenými osobami se Statutárním městem Opava se jedná o méně významné 
obchodní transakce. 

3. Transakce uskutečněné mezi propojenými osobami 

Technické služby Opava s. r. o. poskytovaly Statutárnímu městu Opava služby v souladu 
s uzavřenými smlouvami a na základě rozpočtu SMO. 

Objem dodávek pro Statutární město Opava činil 151.018 tis. Kč. 

Objem dodávek pro ostatní osoby propojené se SMO činil643 tis. Kč . 
Objem nákupů od Statutárního města Opava činil5.014 tis. Kč. 
Objem nákupů od ostatních osob propojených se SMO činil 168 tis. Kč . 

Z poskytovaných služeb vznikly k 31. 12. 2014 vůči propojeným osobám tj. Statutárnímu 
městu Opava pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 13.929 tis. Kč a vůči ostatním 
propojeným osobám se SMO 171 tis. Kč. 

Technické služby Opava s. r. o. mají k 31. 12. 2014 ke Statutárnímu městu Opava závazky ve 
výši 1.592 tis. Kč, vůči ostatním propojeným osobám se SMO závazky nevykazují. 

Ze vzájemných plnění nevznikla ovládané osobě Technickým službám Opava s. r. o. žádná 
újma a obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných obchodních podmlnek. 

V Opavě 31. 3. 20 15 

statutární zástupce 


