Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2005

Představenstvo společnosti Olympik Garni, a. s. se sídlem Praha 8, U Sluncové 71/14, PSČ 186
00, IČ 25096532, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4467,
vyhotovilo na základě ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění, za období od 1.1.2004 do 31.12.2004 tuto zprávu o vztazích mezi společností
Olympik Garni, a. s., jako osobou ovládanou a společností Interhotel Olympik, a. s. IČ 45272271,
se sídlem Praha 8, Sokolovská 138, PSČ 186 00 jako osobou ovládající, zapsané v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1429.
Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami
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V účetním období 2005 byly mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeny tyto smlouvy:

Smluvní strany

Datum
uzavření
smlouvy

Smlouva

Olympik
Holding, a.s.

Interhotel
Olympik, a.s.

31.12.2004 Smlouva o spolupráci ze dne 31.12.2004

Olympik
Holding, a.s.

Olympik Garni,
a.s.

31.12.2004 Smlouva o spolupráci ze dne 31.12.2004

Interhotel
Olympik Garni,
Olympik, a.s. a.s.

s platností od 1.1.2005

s platností od 1.1.2005

Smlouvy o půjčce číslo 3 -12

2

Olympik Garni, a s.
IČ 25096532

Smlouvy mezi společnostmi Interhotel Olympik, a. s. (ovládající) a Olympik Garni, a.s.
(ovládanou), které mají platnost v roce 2005
-

Smlouva o nájmu movité věci
Pronájem kuchyňských strojů společnosti Olympik Garni, a.s.

-

Nájemní smlouvy
Pronájem parkovacích míst společnosti Olympik Garni, a.s.
Pronájem telefonní ústředny společnosti Interhotel Olympik, a. s.

-

Smlouva o poskytování služeb
Praní hotelového prádla.

-

Smlouva o dodávce elektřiny

-

Smlouvy o půjčce

Ceny při uzavírání smluv mezi spojenými osobami jsou sjednané tak, jak by byly sjednány
mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.
Vyjma shora uvedených smluv a právních vztahů společnost Olympik Garni, a. s. neučinila
žádné další právní úkony či opatření, která by byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na
základě iniciativy společnosti Interhotel Olympik, a. s., nebo osob ovládajících přímo nebo
nepřímo tuto společnost.V důsledku výše uvedených smluv a právních vztahů neutrpěla společnost
Olympik Garni, a.s. žádnou újmu a nevznikly jí žádné nevýhody.
Sestaveno dne: 4. 3. 2006

Podpis statutárního zástupce:

Vlastislav Šos
předseda představenstva

Josef Hruška
místopředseda představenstva
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