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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 
Ol.01.201S-31.12.2015 

A. Seznam propojených osob 

1. Seznam ovládajících osob v postavení ,•ůči společnosti 

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

Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava I 00 % vlastník ]00% 

2. Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami 

Finna (název, jméno) a sídlo ovládající osoby 
Název a sídlo ostatních ovládaných společností touto ovládající osobou 
Statutární město Opava Technické služby Opava, s.r.o. 

Těšínská ul.č.p. 2057/71, Opava 
IČ: 64618188 - 100% 

Slezský fotbalový club Opava, a.s. 
Lipová 105/2, 746 01 Opava 
IČ: 25835912 - 99,23 % 
Městský dopravní podnik Opava 
Bílovecká 98 
IČ: 64610250 - 100 % 

3. Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti 

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

Společnost neovládá žádnou osobu 



Basketbalový klub Opava a.s. 
Žižkova 8/2904, 746 01 Opava 
IČ: 25840576 

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, protiplnění, opatření- jejich výhody a 
neyýhody 

Statutární město Smlouva o pronájmu nemovitosti 
Opava 
SFC Opava a.s. Učetní program 
Technické služby Odvoz odpadu 
Opava, s.r.o. 
Městský dopravní Reklamní služby 
podnik Opava 

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

Společnost Popis transakce, smlouvy, protiplnění, opatření- jejich výhody a 
nevýhody 

Statutární město Správcovské služby 
Opava 
Technické služby ---
Opava, s.r .o. 
SFC Opava a.s. ---
Městský dopravní Reklamní služby 
podnik Opava 

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 vyjádření a způsob úhrady této újmy. 

Popis újmy Peněžní vyjádření 

újmy 
-·· 

Z výše uvedených transakcí nevznikla společnosti žádná újma. 

v Opavě 41 i". 2.o.((:, L~ 

Ing. Martin Víteček Ppřcdsc<la přcdsta\'CllSÍ;f r 

Způsob úhrady 


