
ZPRÁVA 
statutárního orgánu společnosti 

podle § 82 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
společnostech a družstvech 

 
za poslední účetní období, 

tj. za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 
 

I. Ovládaná osoba sestavující zprávu 

DŘEVO Prostějov, s.r.o. 
se sídlem: Školní 3643/4, 796 01 Prostějov   
IČ:  06682596 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
103657 

 

II. Ovládající osoba 

Statutární město Prostějov  
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
IČ: 00288659  
územně samosprávný celek, založený zákonem 

 
III. Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

 

Lesy města Prostějova, s.r.o. (mateřská společnost osoby ovládané) 

se sídlem: Školní 3643/4, 796 01 Prostějov   podíl města Prostějova – 100 % 

IČ:  25321692 

 

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01 podíl města Prostějova – 100 % 

IČ 26 25 98 93 

 

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 

Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 79601  podíl města Prostějova – nad 71 % 

IČ 49451723 

Další propojené osoby 
 
FCC Prostějov, s.r.o. 
Průmyslová 4407 1b, 796 01 Prostějov,   podíl města Prostějova – 25 % 
IČ 26 22 41 78 

FTL – First Transport Lines, a.s. 

Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov   podíl města Prostějova – 10% 

IČ 463 45 850 

 

IV. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

 

Ovládající osoba vlastní obchodní podíl v hodnotě 100 % základního 

kapitálu v obchodní společnosti, která je jediným společníkem osoby ovládané. 



 

Ovládaná osoba nevlastní žádný obchodní podíl na osobách ovládaných stejnou 

ovládající osobou. 

 

V. Úloha ovládané osoby 

Ovládaná osoba je dceřinou společností své mateřské společnosti (vnučkou ovládající 

osoby). Byla založena mateřskou společností dne 14. 12. 2017 pro plnění svých úkolů 

s cílem oddělit specifickou činnost: obchod s pilařskými a dřevařskými výrobky.  

VI. Způsob a prostředky ovládání 

Ovládající osoba uplatňuje svůj vliv prostřednictvím výkonu práv v jí ovládané osobě - 

Lesy města Prostějova, s.r.o., která je mateřskou společností osoby ovládané 

sestavující tuto zprávu.  

 

VII. Jednání učiněná v posledním účetním období, na popud nebo v zájmu ovládající 

osoby nebo jí ovládaných osob týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního 

kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky 

V posledním účetním období neproběhla žádná jednání v tomto rozsahu. 

 

 

VIII. Přehled smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 

Nebyly uzavřeny žádné smlouvy. 

 

IX. Přehled smluv mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou 

Lesy města Prostějova, s.r.o. (věřitel) a ovládaná osoba (dlužník) - Smlouva o zápůjčce 

ze dne 18. 5. 2018. Plněním je poskytnutí peněžních prostředků za běžných úrokových 

podmínek. 

Mezi ovládanou a mateřskou společností probíhá běžný obchodní styk, který je 

realizován na základě objednávek jednotlivých dodávek zboží, materiálu a služeb. 

Obchodní styk se uskutečňoval za běžných tržních podmínek. 

 

X. Posouzení případné újmy 

Ovládané osobě z právních jednání mezi osobou ovládající a ovládanou nevznikla 

žádná újma. 

 
 

 

XI. Závěr 

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti 

DŘEVO Prostějov, s.r.o. ke dni 24.3.2020 a předložena k přezkoumání dozorčí radě. 

  
  

               


