
 
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

 

Za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 

 
 Na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 66a, je společnost Lesy-voda, 

s.r.o. se sídlem v Pilníkově ovládanou osobu, z čehož plyne povinnost statutárnímu 

orgánu společnosti sestavit zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 

 

1. Vymezení propojených osob 

 

a) Ovládaná osoba 

 

 
Název: Lesy-voda, s. r.o. 

Adresa: Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 

IČO: 25974220 DIČ: CZ25974220 

 

 

b) Ovládající osoby: 
 

Ovládající osobou je: 

 

Název (jméno), sídlo a IČ (RČ) ovládajících osob Typ ovládající osoby 

Město Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov, IČ 00278190 Jediný společník 

 

 

c) Ostatní osoby, ovládané stejnými ovládajícími osobami: 

 
Název (jméno), sídlo a IČO (RČ) ovládajících 

osob 

Název, sídlo a IČO dalších osob ovládaných 

stejnou (stejnými) osobou ovládající společnost 

Nejsou  

 

 

2. Vymezení uzavřených smluv a poskytnutých plnění ve prospěch 

propojených osob 

 
Přehled uzavřených smluv a jejich plnění ve prospěch osob ovládajících 

 

S osobami ovládajícími byly uzavřeny v období od 1. 1. 2014  do  31.12. 2014 tyto 

smlouvy: 

 

 



Název (jméno), sídlo a IČO (RČ) ovládajících osob Popis uzavřené smlouvy 

Město Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov, IČ 278190 Smlouva o nájmu movitého a 

nemovitého majetku 

  

 

Ve prospěch ovládajících osob byl v účetním období od 1.1.2014 do 31. 12. 2014 

poskytnuta tato plnění: 

 

Název (jméno), sídlo a IČO (RČ) ovládajících 

osob 

Popis plnění a protiplnění ze strany 

ovládajících osob 

Město Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov, IČ00278190 Nájemné  2 120 000,- Kč 

   

 

Veškerá plnění byla poskytnuta v cenách obvyklých. 

 

V účetním období od 1.1.2014 do  31.12.2014 nebyly uzavřeny žádné další smlouvy mezi 

propojenými osobami, nenastaly žádné další právní úkony, které byly činěny v zájmu 

těchto osob, nebyla přijata žádná ostatní opatření, která by byla v zájmu nebo na popud 

těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. V účetním období rovněž nebylo 

ovládanou osobou poskytnuto žádné plnění ve prospěch ovládajících osob (mimo plnění 

výše uvedené) a rovněž ovládané osobě nevznikla žádná újma ze smluv nebo opatření ve 

vztahu k ovládajícím osobám. 

 

 

 

V Pilníkově dne 4.3.2015 

 

Zprávu vypracovali:                                                    Jan Šída, jednatel společnosti 

 

 

 


