Zpráva statutárního orgánu Městská sportovní Turnov, s.r.o.
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou
dle ust. § 82 ZOK
za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

ODDÍL I.
PROPOJENÉ OSOBY
Ovládaná osoba
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

Městská sportovní Turnov, s. r. o.
Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
25941640

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dnem
30. srpna 2000 pod spisovou zn. C 16428.
Ovládaná osoba je obchodní společností s následujícím předmětem podnikání:
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace,
rekondice a sportovního tréninku
 silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí
 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Ovládající osoba
Ovládající osobou je jediný společník Město Turnov, Dvořákova 334, IČ 00276227.
Ostatní ovládané osoby
Ovládající osoba ovládá tyto další společnosti:
 Městská teplárenská Turnov, s.r.o., Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov, IČ 25259661
 Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 511 01 Turnov, IČ 25958941
 Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ 25260260
 Turnovské odpadové služby, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ 05571065
Jako statutární orgán prohlašuji jménem ovládané osoby, že mimo výše uvedených subjektů
oznámených mi ovládající osobou, mi nejsou známy žádné další osoby, které by byly
ovládány ovládající osobou. Rovněž mi nejsou známy ani jiné ovládající osoby, jež by naší
společnost ovládaly.

ODDÍL II.
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Struktura vztahů mezi výše uvedenými osobami:
Ovládající osoba je jediným společníkem v ostatních ovládaných osobách, rozhoduje
o jmenování statutárních i dozorčích orgánů. Ovládaná osoba a ostatní ovládané osoby jsou
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tedy sesterskými společnostmi.
Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti
zakládající jakékoli kapitálové propojení mezi ovládanou osobou a některou z ostatních
ovládaných osob (tj., že by ovládaná osoba byla majetkovým podílníkem v některé ostatní
ovládané osobě).
Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů:
Ovládaná osoba zabezpečuje provozování sportovních zařízení na území Turnova, které má
buď ve svém vlastnictví, nebo pronajaté od ovládající osoby.
Způsob a prostředky ovládání:
Ovládající osoba disponuje obchodním podílem, jak je výše uvedeno. Rozhoduje
o jmenování statutárního orgánu a členů dozorčího orgánu.
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi
osobami ovládanými:
Ovládaná osoba v roce 2020 nevstoupila do žádných smluvních vztahů s ostatními
ovládanými osobami, kromě společnosti Technické služby Turnov, která provádí odvoz
a likvidaci odpadu za cenových podmínek obvyklých v běžných obchodních vztazích.
V roce 2020 byl jediným společníkem poskytnut vklad do základního kapitálu ve výši 17.488
tis. Kč.
Ovládající osoba poskytla v roce 2020 ovládané osobě provozní dotaci ve výši 8.796 tis. Kč a
dotaci na obnovu a údržbu sportovišť ve výši 2.150 tis. Kč, z toho na investice byla použita
částka 1.734 tis. Kč. Dále ovládající osoba pronajímá ovládané osobě nemovitosti. Nájemní
smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v běžných obchodních vztazích.
Posouzení skutečnosti, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání
podle §§ 71 a 72 ZOK:
Ze strany ovládající osoby a ostatních ovládaných osob nedošlo za účetní období roku 2020
ke vzniku újmy vůči Městské sportovní Turnov, s.r.o. jako ovládané osobě. Protiplnění
poskytovaných plnění bylo prováděno výhradně finančním vypořádáním bez zvýhodnění či
znevýhodnění jakékoliv strany.
Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že si není vědom uzavření žádné ze smluv či
přijetí opatření, na jejichž základě by v rámci vztahů mezi propojenými osobami došlo ke
znevýhodnění či zvýhodnění anebo k újmě ovládané osoby.
Zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ze vztahů mezi ovládající a ovládanou
osobou a ze vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou
ovládající osobou:
Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích převládají pro ovládanou osobu
výhody, neplynou z nich žádná relevantní rizika. Ke vzniku újmy k tíži ovládané osoby
v účetním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, případně § 72 ZOK, o vyrovnání
újmy.
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ODDÍL III.
ZÁVĚR
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby dne 29. března 2021.
Zpráva bude předložena ke schválení jedinému společníkovi společně s účetní závěrkou
a v zákonném termínu bude zveřejněna způsobem shodným s uveřejňováním účetní závěrky.

______________________
Ing. Jiří Veselka MBA
jednatel společnosti

