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Obchodní firma: 
Sídlo firmv: 
JČ: -

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

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 

A. Popis vztahů, seznam a úloha propojených osob 

1. Seznam ovládajících osob, posta,,ení vůči společnosti 

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

* 
Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava 100% 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, vazba na ovládající osobu 

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

Statutární město Opava Technické služby Opava, s.r.o. 
Těšínská ul. č.p. 2057/71, Opava 
IČ: 64618188 -100% 
Basketbalo'l'Ý klub Opava, a.s. 
Žižkova 2904/8, Opava 
IČ: 25840576 - 100% 
Slezský fotbalový club a.s. 
L~pová 105, Opava 
IC: 25835912 - 99,23 % 

3. Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti 

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

Společnost neovládá žádnou osobu 



* Možnosti: 
A Většinovf společník - přímá účast (při nejisté struktuře společníků stač í 
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 jednáních - transakce (smlouvy) typu nákup a prodej, 
pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami 

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

Společnost 

Technické služby 

Basketbalový klub 

v tis.Kč 
Finanční objem 
bez DPH 

17 
237 
66 
40 

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

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

Statutární město Opava Smlouva o závazku veřejné služby v městské autobusové 68 387 
a trolejbusové dopravě - úhrada prokazatelné ztráty za rok 
2015 

Statutární město Opava Prodej - kniha „ 11 O let městské dopravy v Opavě" 7 
Statutární město Opava U čelová dotace na vydání knihy „110 let městské dopravy 30 

v Opavě" 
Statutární město Opava Učelová dotace investiční - pořízení DHM 1438 
Statutární město Opava Prodej PHM - motorová nafta 128 
Basketbalový klub Opava Smlouva o reklamě- letáky v dopravních prostředcích 40 

MHD 

3. Seznam pohledávek evidovaných vůči propojeným osobám 
v tis.Kč 

Společnost Typ pohledávky, popis Finanční objem 
bez DPH 

Statutární město Opava Faktura vystavená na prodej motorové nafty za období 12/2015 I 

4. Seznam závazků evidovanj·ch vůči propojeným osobám 
v tis.Kč 

Společnost Typ závazku, popis Neuhrazená část 
závazku 

Statutární město Opava Uhrada prokazatelné ztráty za rok 2015 - přeplatek 1 613 



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

1. V pfípadech, 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 Způsob úhrady 
úimv 

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 maietku dané skupiny osob 

Clenové statutárního orgánu 328 o 
Členové dozorčího orgánu 310 o 
Celkem 638 

V Opavě dne 5.5.2016 

předseda představenstva a.s. 


