Zpráva o vztazích
podle § 82 zákona o obchodních korporacích
za rok 2017
zpráva je zpracována za společnost:

První jílovská a.s.
IČ: 46356584, DIČ: CZ46356584
sídlo: Jílové u Prahy, Čs. armády čp. 547, okres Praha-západ, PSČ 254 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2131
(dále jen „Společnost" nebo „Ovládající osoba")
Úvod
Statutární orgán Společnosti, jakožto ovládající osoby, zpracoval v souladu s § 82 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK"), tuto zprávu o vztazích mezi
ovládající osobou a osobou ovládanou za účetní období roku 2017 v následujícím znění (dále
jen „Zpráva“):

1)Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou - 82 odst. 2 písm. a)
ZOK
Ovládající osoba

První jílovaká a.s.
Čs. armády 547
254 01 Jílové u Prahy

FVE První jílovská a.s.
Čs. armády 547
254 01 Jílové u Prahy

Ovládaná osoba

Ovládající osoba
První jílovská a.s.
IČ: 46356584, DIČ: CZ46356584,
sídlo: Jílové u Prahy, Čs. armády čp. 547, PSČ 254 01
předseda představenstva : Bc.Štěpán Benedikt
má 100% obchodní podíl na ovládané osobě FVE První jílovská a.s. a přímo i fakticky
vykonává řídící vliv.

Osoba ovládaná
FVE První jílovská s.r.o.
IČ:03046842, DIČ: CZ03046842
sídlo: Jílové u Prahy, Čs. armády čp. 547, PSČ 254 01
jednatelé : ing.Petr Vlk, Josef Kačer
je 100% vlastněna ovládající osobou První jílovská a.s., kterou je přímo řízena.
2) Úloha ovládajících osob - § 82 odst. 2 písm. b) ZOK
Ovládající osoby vlastní 100 % podílem ovládající osobu a v rámci výkonu ekonomické
činnosti zadávají úkoly této ovládané osobě.

3) Způsob a prostředky ovládání - § 82 odst. 2) písm. c) ZOK
Způsobem a prostředkem ovládání jsou přímé příkazy ovládající osoby vůči ovládaným
osobám obvykle ve formě ústní nebo e-mailové. Prostředkem ovládání jsou i porady
podnikatelského seskupení.

4) Přehled jednání učiněných v účetním období 2014, 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 - § 82 odst. 2
písm. d) ZOK
V průběhu účetního období nebyly v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných
učiněna žádná jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané
osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.

5) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
nebo mezi osobami ovládanými - § 82 odst. 2 písm. e) ZOK
První jílovská a.s. – FVE První jílovská s.r.o.
Kupní smlouva ze dne 5.6.2014

První jílovská a.s. – FVE První jílovská s.r.o.
Dodatek ke kupní smlouvě ze dne 5.6.2014

6) Posouzení toho, zda vznikla ovládající, nebo ovládané osobě újma, a posouzení jejího
vyrovnání - 82 odst. 2 písm. f) ZOK
Z titulu uzavření výše uvedených smluv nevznikla žádné uvedené osobě újma podle §71 a 72
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

7) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Ovládanou
osobou a Ovládající osobou a Ovládanou osobou a osobami ovládanými
Ovládající osobou - § 82 odst. 4 ZOK
Veškeré vzájemné obchodní vztahy se realizují za ceny obvyklé

8) Závěr
Předseda představenstva a.s. prohlašuje, že zpracoval tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře a
že do této Zprávy zahrnul všechny jemu známé vztahy mezi Ovládanými osobami a
Ovládající osobou a dále Ovládanými osobou a osobami ovládanými stejnou Ovládající
osobou a že měl všechny potřebné informace pro vypracování zprávy o vztazích.

V Jílovém u Prahy , dne 26.3.2018

Bc. Štěpán Benedikt
Předseda představenstva 1jílovská a.s.

…………………………………………

