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

družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

1. Organizační struktura ovládající a ovládané osoby 
Statutární město Opava ( dále jen SM O) je I 00 % vlastník Technických služeb Opava s. r. o .. 

Ovládající osoba(§ 74): 
Statutární město Opava, IČ: 00300535, podíl na základním kapitálu činí 100%. 

Ostatní osoby ovládané Statutárním městem Opava: 
Městský dopravní podnik Opava a.s ., IČ : 64610250 
Městské lesy Opava p.o., IČ: 00849669 
Hala Opava a.s. , IČ: 25840576 
Slezský fotbalový club Opava a.s., IČ: 25835912 
Slezské divadlo Opava p.o., IČ: 00100552 
Opavská kulturní organizace y.o., IČ: 75117398 
Seniorcentrum Opava p.o., IC: 71196943 

a některé dalš í příspěvkové organizace, zejména školská zařízení, jejímž zřizovatelem je 
Statutární město Opava. 

Technické služby Opava s.r.o. je obchodní společnost ovládaná zakladatelem prostřednictvím 
rozhodnutí jediného společníka tj. Radou Statutárního města Opava, a k ostatním ovládaným 
osobám je neutrální. 

Zakladatel má zastoupení v Technických službách Opava s.r.o. ve funkcích statutárních 
orgánů společnosti - 2 jednatelé a v Dozorčí radě - 5 zástupců. 

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 osobami ovládanými Statutárním městem Opava se jedná o mene významné 
obchodní transakce, realizované za běžných obchodních podmínek, ze kterých nevznikla 
ovládané osobě újma. 

3. Transakce uskutečněné mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými 

Technické služby Opava s. r. o. poskytovaly v roce 2015 Statutárnímu městu Opava služby 
v souladu s uzavřenými smlouvami a na základě rozpočtu SMO. 

Objem dodávek pro ovládající osobu, tj.: Statutární město Opava činil 161.554 tis. Kč. 

Objem dodávek pro ostatní osoby ovládané SMO činil 1.636 tis. Kč. 



Objem nákupů od ovládající osoby, tj. : Statutárního města Opava činil 5.802 tis. Kč. 
Nákupy od ostatních osob ovládaných SMO nebyly realizovány. 

Z poskytovaných služeb vznikly k 31.12.2015 vůči ovládající osobě, tj. Statutárnímu městu 
Opava pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 12.193 tis. Kč a vůči ostatním osobám 
ovládaným SMO 145 tis. Kč. 

Technické služby Opava s. r. o. mají k 31. 12. 2015 k ovládající osobě, tj.: Statutárnímu městu 
Opava závazky ve výši 1.178 tis. Kč, vůči ostatním osobám ovládaným SMO závazky 
nevykazují. 

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

V Opavě 21.3 . 2016 

~ ----
statutární zástupce 


