
 

Zpráva o vztazích dle § 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

 

Obchodní korporace 

STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 

Se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

Oddíl  B vložka číslo 487 

Osoba ovládaná 

 

STATUS Holding a.s., IČ: 28132629, se sídlem Vídeňská 352/150, Praha 4-Kunratice 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Praze, 

Oddíl B vložka číslo 17859 

Osoba ovládající vlastnící 30.911 ks akcií, což je 76,53 % na jméno ovládané osoby. 

Ovládající osoba vykonává svůj vliv na řízení ovládané osoby prostřednictvím dozorčí rady, a 
výkonem práv akcionáře v souladu s právními předpisy a stanovami ovládané společnosti. 

 

Další ovládané osoby osobou ovládající: 

KOMITECH spol. s r.o., IČ: 26067943 

Se sídlem Na Blatech 825, 395 01 Pacov 

Ovládající osoba vlastní podíl o velikosti 51 % 

 

STATUS investiční s.r.o., IČ: 63911132, 

Se sídlem Nádražní 998, Humpolec, 396 01 

Ovládající osoba vlastní podíl o velikosti 100 % 

 

STAVOS uni s.r.o., IČ: 26096539 

Se sídlem Vídeňská 352/150 Praha Kunratice 

Ovládající osoba vlastní podíl o velikosti 100 % 



 

TUMI s.r.o., IČ: 28073088 

Se sídlem Husova tř. 640/33, České Budějovice 

Ovládající osoba vlastní podíl o velikosti 100 % 

 

Stavebniny STATUS s.r.o., IČ: 42371724 

Se sídlem Skrýšovská 628, 393 01 Pelhřimov 

Ovládající osoba vlastní podíl o velikosti 100 % 

       

Ovládající osoba jako společník ovládaných osob vykonává práva daná jí zákonem a 
společenskou smlouvou jako osoba vlastnící společně více jak 40 % všech hlasů. Jedná ve 
shodě a v souladu s právními předpisy a činnost ovládaných osob ovlivňuje prostřednictvím 
statutárních orgánů a výkonem práv společníka na valné hromadě. 

 

STATUS stavební a.s., KČ: 46679120 

Se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

Oddíl B, vložka číslo 487 

Je ovládající osoba ve vztahu k ovládaným osobám: 

Rezidence Olešná, s.r.o. 

Se sídlem Stodolní 1785/31, Ostrava, PSČ 702 00 

Ovládající osoba vlastní podíl o velikosti 50 %. 

V tomto účetním období nedošlo k uzavření žádné smlouvy těchto osob. 

 

Vztahy mezi osobou ovládající STATUS stavební a.s. a osobou jí ovládanou jsou vztahy 
samostatných právnických osob při provozování podnikatelské činnosti každé z nich 
samostatně, svým vlastním jménem a na svůj vlastní účet a uskutečňují se především a 
zpravidla v rámci běžného hospodaření každé z nich. 

Vztahy mezi ovládanými osobami a osobou ovládající a vztahy mezi osobami ovládanými jsou 
vztahy sjednávanými za obvyklých podmínek obchodních i finančních a zakládají tak zcela 
rovnoprávné a vyvážené ostavení jejich stran. 

Ovládající osoba disponuje v ovládané osobě podílem na hlasovacích právech převyšujícím 
40 % všech hlasů. 



Ovládající osoba ovládá ovládané osoby prostřednictvím rozhodnutí nejvyšších orgánů 
ovládaných osob, která jsou závazná pro statutární orgány ovládaných osob při řízení jejich 
vlastní podnikatelské činnosti a prostřednictvím porad podnikatelského seskupení v případě 
potřeby kterékoliv ovládané osoby, nikoliv však udělováním pokynů k obchodnímu vedení 
ovládaných osob, při kterém mají ovládané osoby zcela autonomní postavení a míru 
rozhodování. 

V posledním účetním období nebyla zjištěna žádná jednání na popud nebo v zájmu 
ovládajících osob nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku přesahujícího 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. 

 

Přehled vzájemným smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající: 

STATUS stavební a.s. pro STATUS Holding a.s. 

Půjčka ve výši 8.118 tis. Kč, z toho 5.000 tis. Kč částečná splátka poskytnutého úvěru na 
rekonstrukci nemovitosti v Pelhřimově, 3,118 tis. Kč na provoz korporace a úhradu faktur 

- Provedené stavební práce ve výši 12.570 tis. Kč 

- Účetní a administrativní práce, přefakturace povinného ručení 109 tis. Kč včetně DPH 

STATUS Holding a.s. pro STATUS stavební a.s. 

-  Provedené stavební práce ve výši 1.531 tis. Kč 

-  Nájemné ve výši 2.017 tis. Kč včetně DPH 

-  Přefakturace energií ve výši 202 tis. Kč včetně DPH 

 

Přehled vzájemným smluv mezi STATUS stavební a.s. jako osobou ovládanou a dalšími 
osobami ovládanými korporací STATUS Holding a.s.: 

KOMITECH spol. s.r.o. pro STATUS stavební a.s. 

- Stavební práce-montáže kmínových systémů 542 tis. Kč 

STATUS stavební a.s. pro KOMITECH s.r.o. 

- Přefakturace prací ve skladě 1702 tis. Kč 

 

STATUS investiční s.r.o. pro STATUS stavební a.s. 

- Poskytnutá půjčka na provoz ve výši 5.800 tis. Kč (volné peněžní prostředky na účtu) 

STATUS stavební a.s. pro STATUS investiční s.r.o. 

- Stavební práce ve výši 551 tis. Kč 

 

STAVOS uni s.r.o. pro STATUS stavební a.s. 



- Provedené práce – vysazení stromů ve výši 19 tis. Kč 

STATUS stavební a.s. pro STAVOS uni s.r.o. 

- Stavební práce ve výši 48 tis. Kč 

TUMI s.r.o. pro STATUS stavební a.s. 

- Nájemné ve výši 218 tis. Kč 

STATUS stavební a.s pro TUMI s.r.o. 

- Stavební práce ve výši 354 tis. Kč 

 

Stavebniny STATUS s.r.o. pro STATUS stavební a.s. 

- Dodání stavebních materiálů ve výši 27.991 tis. Kč 

STATUS stavební a.s. pro Stavebniny STATUS s.r.o. 

- Přefakturace prací na skladě ve výši 6.250 tis. Kč 

- Doprava ve výši 789 tis. Kč 

 

Ovládaným osobám ze vztahů s osobou ovládající či osobami ovládanými ani ze vztahů 
s dalšími osobami ovládanými stejnou osobou nevznikla žádná újma. 

Ze vzájemných vztahů mezi osobami ovládanými a osobami ovládajícími převládají pro osobu 
(osoby) ovládanou výhody spočívající zejména v placení faktur v rámci možností jednotlivých 
společností a dále pak poskytnutí půjček na provozní činnost z důvodu, že obchodní 
korporace má v dané chvíli volné prostředky na účtu a ke své činnosti je nepotřebuje. Neplatí 
se tedy úroky bankám, ale zůstávají v rámci propojených osob. 

 

 

V Humpolci dne 28. září 2016 

 

     Kubů František, předseda představenstva 

     Ing. Krejčí Zdeněk, místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


