
Zpráva o vztazích 
Společnost Pardubická plavební a.s. 

k 31. 12. 2021 
 
 
Zpráva o vztazích (dále též jen „zpráva“) je zpracována na základě § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích, dále též 
„ZOK“). Uvedené údaje vycházejí z účetních písemností ovládané osoby (účetní doklady, účetní knihy a 
ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má ovládaná osoba k dispozici (vč. informací 
poskytnutých dalšími osobami v seskupení). Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 
2021 a končící dnem 31. prosince 2021. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není 
uvedeno jinak. Zpráva neobsahuje informace tvořící obchodní tajemství společnosti (tyto údaje byly 
v souladu se ZOK přiměřeně zobecněny). Významná část vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a 
osobou ovládající rep. osobami ovládanými toutéž osobou ovládající je podle zvláštního zákona uveřejněna 
v registru smluv. 
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1. PODROBNÝ POPIS SESKUPENÍ 
 
 
1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OVLÁDANÉ OSOBĚ 
 
Obchodní firma: Pardubická plavební a.s.  
Sídlo:       nábřeží Václava Havla 2746, Pardubice, 530 02 Pardubice   
Právní forma:  Akciová společnost 
IČO:     259 36 972 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2051. 
 
1.2. STRUKTURA SESKUPENÍ 
 
Ovládající osoba: 
 
Statutární město Pardubice     
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 21 
IČ: 002 74 046           
Podíl v ovládané osobě:  
60,91 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Pardubická plavební a.s. 
 
Podíl v ostatních ovládaných osobách:  

100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti BČOV Pardubice a.s., v likvidaci 
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Služby města Pardubic a.s.  
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.  
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
45,87 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  
66 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
51,54 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dostihový spolek a.s.  
42,5 % základního kapitálu, 35 % hlasovacích práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP – Odpady a.s. 
 
Poznámka: 
Ovládající osoba (statutární město Pardubice) má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích 
právech ve společnosti Služby města Pardubic a.s., která má 100 % podíl na základním kapitálu a 
hlasovacích právech ve společnosti SmP - Odpady a.s. Statutární město Pardubice tak může nepřímo 
(prostřednictvím společnosti Služby města Pardubic a.s. a jejího statutárního orgánu) uplatňovat 
rozhodující vliv ve společnosti SmP – Odpady a.s. (§ 74 odst. 1 ZOK) a může prosadit jmenování nebo 
odvolání členů statutárního a kontrolního orgánu společnosti SmP – Odpady a.s. (§ 75 odst. 1 ZOK).  

 
Nadace pro rozvoj města Pardubic 
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 530 02 
IČ: 46495801 
Podíl v ovládané osobě: 
19,08 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Pardubická plavební a.s. 
 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: 
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti BČOV Pardubice a.s., v likvidaci 
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Služby města Pardubic a.s.  
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.  
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  



Zpráva o vztazích  
Společnost Služby města Pardubic a.s. 

k 31. 12. 2021 
 

3. strana 

0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dostihový spolek a.s.  
0 % základního kapitálu, 35 % hlasovacích práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP – Odpady a.s. 

 
 
Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 
 
BČOV Pardubice a.s., v likvidaci 
Sídlo: Pardubice, Pernštýnské nám. 1,  
IČ: 26 00 84 59 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2372  
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
Služby města Pardubic, a.s.  
Sídlo:       Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice   
Právní forma:  Akciová společnost 
IČO:     252 62 572 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: ano, 100 % podíl (jediný akcionář) a.s. SmP-Odpady  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527. 
 
 
Rozvojový fond Pardubice a.s.  
Sídlo: třída Míru 90, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 
IČ: 25 29 14 08 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Sídlo:       Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice   
Právní forma:  Akciová společnost 
IČ:     632 17 066 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Sídlo:       Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
Právní forma:  Akciová společnost 
IČ:     601 12 476 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1078 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Sídlo: Pražská 179, Popkovice, Pardubice 6, PSČ 530 06  
IČ: 48 15 49 38 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
Dostihový spolek a.s.    
Sídlo: Pražská 607, Pardubice,  PSČ 530 02  
IČ:  48 15 51 10 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
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Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Sídlo:  Teplého 2014, Pardubice, PSČ 530 02 
IČ:  60 10 86 31 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
 
SmP - Odpady a.s. 

Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,  

IČ: 275 47 230 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 
Podíl v ovládané osobě: není 
Podíl v ostatních ovládaných osobách: není 
 
 
 
1.3. STRUKTURA VZTAHŮ V SESKUPENÍ  
 
Ovládající osoba (statutární město Pardubice) může ve většině shora uvedených osob uplatňovat rozhodující 
vliv vzhledem k vlastnictví podílů v uvedené výši. 
Ve všech ovládaných osobách, vyjma společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. a HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s., může ovládající osoba prosadit volbu (jmenování či jiné ustavení do funkce) a 
odvolání většiny osob, které jsou členy statutárního nebo kontrolního orgánu. Ve společnostech Vodovody 
a kanalizace Pardubice a.s. a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. může ovládající osoba prosadit 
volbu a odvolání většiny osob, které jsou členy statutárního nebo kontrolního orgánu, při postupu s dalšími 
akcionáři společnosti. 
Všichni členové volených orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba nebo jí ovládaná osoba 
100% podíl, byli do orgánů ovládaných společností zvoleni rozhodnutím jediného akcionáře učiněného 
v působnosti valné hromady obchodní společnosti. 
Členové volených orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba podíl menší než 100 %, byli do 
orgánů ovládaných osob zvoleni valnou hromadou obchodní společnosti, přičemž ovládající osoba prosadila 
volbu části těchto členů na základě návrhu Zastupitelstva města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. g) zákona o obcích v tehdy platném znění. 
Členové volených orgánů nepřímo ovládané osoby SmP – Odpady a.s. byli zvoleni rozhodnutím jediného 
akcionáře – společností Služby města Pardubic a.s., ovládané ovládající osobou, a to na základě návrhu 
ovládající osoby. 
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou se jsou dále upraveny 
smlouvami uzavřenými mezi těmito osobami. 
 
1.4. ÚLOHA OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI V SESKUPENÍ 
 
Ovládaná osoba je obchodní společností, která se významným způsobem podílí na uspokojování potřeb 
občanů statutárního města Pardubice. Za tímto účelem ovládaná osoba v souladu s uzavřenými smlouvami 
zejména provozuje, udržuje a rozvíjí soubor veřejného osvětlení města, provádí údržbu zeleně, dále rovněž 
provádí čištění, údržbu a opravy komunikací, dopravního značení a světelné signalizace, zajišťuje zimní 
údržbu komunikací, provádí svoz a likvidaci odpadů, provozuje separační dvory a kompostárnu, provozuje 
krematorium, poskytuje pohřební služby a na základě příkazní smlouvy vykonává činnosti související s 
provozování pohřebišť. 
 
Předmětem podnikání ovládané osoby je podle stanov: 

• Velkoobchod 
• Specializovaný maloobchod 

• Vnitrozemská vodní doprava 
• Reklamní činnost a marketing 
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1.5. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI 
 
Postavení statutárního města Pardubice jako ovládající osoby vyplývá z vlastnictví 60,91 % akcií vydaných 
ovládanou osobou (Pardubická plavební a.s.) a z toho plynoucí možnosti nakládat s 60,91 % podílem na 
hlasovacích právech. 
Ovládající osoba jako majoritní akcionář vykonává svoji působnost v ovládané společnosti prostřednictvím  
valné hromady (§ 12 odst. 1 ZOK). Do působnosti nejvyššího orgánu společnosti podle § 421 odst. 2 písm. 
e) a f), § 438 odst. 1 a § 448 odst. 2 ZOK náleží právo volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady 
ovládané osoby, neboť stanovy ovládané osoby neobsahují odchylku od dispozitivní zákonné úpravy. 
Při volbě členů dozorčí rady není nejvyšší orgán omezen.  
 
Působnost nejvyššího orgánu ovládané osoby za akcionáře vykonává Rada města Pardubic, není-li 
rozhodovací pravomoc vyhrazen dle zákona o obcích zastupitelstvu obce. Tj. např. zastupitelstvu je 
vyhrazena kompetence rozhodovat o způsobu hlasování zástupce města na valné hromadě v případě změny 
stanov ovládané společnosti, která dle § 84 odst. 2 písm. e) náleží do působnosti zastupitelstva (a maiori ad 
minus), dále pak je zastupitelstvu zejména vyhrazena pravomoc rozhodovat o navyšování základního 
kapitálu v souladu s ustanovením § 85, písm. e) zákona o obcích.   
 
 
 

2. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, 
která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, 
pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu 
ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky: 

 
 
V posledním účetním období, tj. v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, nebylo učiněno žádné 
jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, jež by se týkalo majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. 

 
 

3. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
nebo mezi osobami ovládanými: 

 
I. Přehled vzájemných smluv (vč. smluvních vztahů založených na základě objednávek) mezi 

osobou ovládající a osobou ovládanou: 
Nájemní smlouva – pronájem pozemku st.p.č. 10268 o výměře 199 m2, a st.p.č. 10433 o výměře 23 m2, 
v obci Pardubice, k.ú. Pardubice 
Smlouva o výpůjčce na část pozemku p.p.č. 359/1 o výměře 28 m2  

 
 

II. Přehled vzájemných smluv (vč. smluvních vztahů založených na základě objednávek) mezi 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: 
 

Pardubická plavební a.s. – Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Smlouva o nájmu lodi, nájmu nebytových prostor a dohoda o rozložení splatnosti dluhu  
 
Služby města Pardubic a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrné místo: čp. 2746, nábřeží V. Havla, 
Pardubice  
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4. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA, a 
posouzení jejího případného vyrovnání podle § 71 a § 72 ZOK: 

 
Za účelem naplnění strategie poslání společnosti dochází mezi ovládající a ovládanou osobou, jakož i mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, k běžné obchodní činnosti (vč. 
fakturování) realizované prostřednictvím smluvních vztahů uvedených v oddíle 3 této zprávy.  
 
Mezi ovládající a ovládanou osobou, jakož i mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou, nebyla poskytnuta ani přijata žádná plnění kromě těch, která vyplývají z uzavření a plnění výše 
uvedených smluv.  
 
Všechny výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, totéž tedy 
platí i pro jednotlivá poskytnutá nebo přijatá plnění. 
 
V případech, kdy ovládaná osoba byla poskytovatelem služby, zhotovitelem díla nebo dodavatelem jiného 
nepeněžitého plnění, zahrnovalo plnění ovládané osoby dohodnutý předmět díla, služby nebo dodávky 
v souladu s uzavřenou smlouvou (vč. objednávek). Protiplnění druhé smluvní strany v těchto případech 
zahrnovalo zpravidla zaplacení dohodnuté ceny a vytvoření podmínek nezbytných pro řádnou realizaci 
smlouvy v místě plnění. V případech, kdy ovládaná osoba byla v pozici objednatele (kupujícího), bylo její 
plnění ze smluvního vztahu obdobné předešle uvedenému. 
 
Lze konstatovat, že z uzavřených smluvních vztahů nevznikla ovládané osobě žádná újma. Ovládaná osoba 
nebyla vystavena ani žádnému ovlivnění ze strany ovládající osoby nebo osob touto osobou ovládaných, 
z něhož by ovládané osobě újma vznikla. 
 
 

5. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD plynoucích ze vztahů mezi osobami 
v rámci seskupení a uvedení toho, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho 
pro ovládanou osobu plynou rizika. Dále uvedení toho, zda a jakým způsobem a v 
jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo § 72: 

 
S ohledem na skutečnost, že veškeré smluvní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou, jakož i mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, byly uzavřeny za podmínek obvyklých 

v obchodním styku, a že ovládaná osoba nebyla vystavena ani žádnému ovlivnění ze strany ovládající osoby 

nebo osob touto osobou ovládaných, z něhož by ovládané osobě újma vznikla, můžeme uzavřít, že ze vztahů 

mezi osobami v rámci seskupení neplynuly ovládané osobě žádné přímé výhody ani nevýhody. Z členství 

v seskupení neplynou pro ovládanou osobu v tuto chvíli ani žádná přímá zřejmá rizika. 
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