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1. Společnost	  Thermal	  Pasohlávky	  a.s.	  Založení	  akciové	  společnosti	  Thermal	  Pasohlávky,	  a.s.,	  schválilo	  Zastupitelstvo	  JMK	  	  9.	  11.	  2006.	  Následně	  byla	   tato	  společnost	  v	  lednu	  2007	  zapsána	  v	  obchodním	  rejstříku	  vedeném	  Krajským	  soudem	   v	  Brně.	   Zakladateli	   a	   jedinými	   akcionáři	   společnosti	   jsou	   Jihomoravský	   kraj	   a	   obec	  Pasohlávky.	  Základní	  kapitál	  společnosti	  ke	  dni	  5.	  10.	  2011	  činí	  178,670.000	  Kč.	  Základní	  kapitál	  je	  rozdělen	  na	   214	   ks	   kmenových	   akcií	   v	  listinné	   podobě,	   znějících	   na	   jméno,	   o	   jmenovité	   hodnotě	   každé	  akcie	   500.000	   Kč,	   214	   ks	   kmenových	   akcií	   v	  listinné	   podobě,	   znějících	   na	   jméno,	   o	   jmenovité	  hodnotě	   každé	   akcie	   187.500	   Kč	   a	   6.309	   ks	   kmenových	   akcií	   v	  listinné	   podobě,	   znějících	   na	  jméno,	  o	  jmenovité	  hodnotě	  každé	  akcie	  5.000	  Kč.	  	  V	  současnosti	   je	   obec	   Pasohlávky	   připravena	   zvýšit	   základní	   kapitál	   společnosti	   nepeněžitým	  vkladem	  dalších	  pozemků	  v	  dané	  	  lokalitě	  Pasohlávky	  a	  jsou	  vedena	  jednání	  o	  zvýšení	  vkladu	  ze	  strany	  Jihomoravského	  kraje.	  	  
1.1 Orgány	  společnosti	  	  

Valná	  hromada	  Působnost	   valné	   hromady	   jakožto	  nejvyššího	  orgánu	   společnosti	   je	   stejně	   jako	  u	  dozorčí	   rady	   a	  představenstva	  vymezena	  ve	  stanovách	  společnosti.	  Valná	  hromada	  byla	  v	  roce	  2011	   svolána	  dvakrát:	  23.	  6.	  2011	  a	  5.	  10.	  2011.	  	  	  
Dozorčí	  rada	  Dozorčí	  rada	  společnosti	  pracuje	  od	  15.	  12.	  2009	  v	  následujícím	  složení:	  Mgr.	  Václav	  Božek,	  CSc.	  –	  předseda	  dozorčí	  rady	  Ing.	  Václav	  Eliáš	  –	  člen	  dozorčí	  rady	  Ing.	  Marek	  Juha	  –	  člen	  dozorčí	  rady	  Jan	  Koráb	  –	  člen	  dozorčí	  rady	  Jan	  Duda	  –	  člen	  dozorčí	  rady	  Stanislav	  Navrkal	  –	  člen	  dozorčí	  rady	  
	  Dozorčí	  rada	  se	  schází	  zpravidla	  jednou	  za	  měsíc.	  
Představenstvo	  Představenstvo	  společnosti	  je	  tříčlenné	  a	  pracuje	  ve	  složení:	  Ing.	  Jiří	  Škrla	   –	  předseda	  představenstva	  Milan	  Pek	   –	  člen	  představenstva	  Tomáš	  Ingr	   –	  člen	  představenstva	  Představenstvo	  se	  schází	  zpravidla	  jednou	  za	  dva	  týdny.	  	  
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1.2 Organizační	  struktura	  společnosti,	  zaměstnanci	  Činnost	  společnosti	  zajišťují	  dva	  zaměstnanci	  s	  úvazkem	  40	  h	  týdně	  a	  představenstvo.	  	  Někteří	  členové	  představenstva	  (Ing.	  Jiří	  Škrla	  a	  Milan	  Pek)	  a	  dozorčí	  rady	  (Ing.	  Václav	  Eliáš,	  Jan	  Koráb	  a	  Jan	  Duda)	  mají	  uzavřeny	  smlouvy	  o	  výkonu	  funkce	  ve	  společnosti,	  spojené	  s	  vyplácením	  odměn.	  	  Vybrané	  služby	  související	  s	  chodem	  společnosti	   jsou	  zajišťovány	  na	  základě	  smluv	  s	  externími	  dodavateli.	  	  
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2. Činnost	  společnosti	  v	  roce	  2011	  

2.1  Příprava	  projektů	  a	  jejich	  financování	  Společnosti	  Thermal	  Pasohlávky	  a.s.,	  jako	  žadateli	  o	  poskytnutí	  dotace	  z	  Regionálního	  operačního	  programu	  Jihovýchod	  pro	  projekty	  „Thermal	  Pasohlávky	  –	  multifunkční	  objekt	  a	  infrastruktura	  na	  poloostrově,“	  vedeného	  v	  programu	  ROP	  JV	  pod	  registračním	  číslem	  CZ.1.11/2.1.00/08.01119	  a	  „Thermal	  Pasohlávky	  –	  páteřní	  technická	  a	  dopravní	  infrastruktura,“	  vedeného	  v	  programu	  ROP	  JV	  pod	  registračním	  číslem	  CZ.1.11/2.1.00/08.01122,	  bylo	  vyhověno	  ve	  věci	  žádosti	  o	  technické	  sloučení	  těchto	  projektů	  do	  projektu	  „Thermal	  Pasohlávky	  –	  páteřní	  technická	  a	  dopravní	  infrastruktura,“	  vedeného	  v	  programu	  ROP	  JV	  pod	  registračním	  číslem	  CZ.1.11/2.1.00/08.01122.	  S	  ohledem	  na	  výše	  popsané	  technické	  sloučení	  projektů	  proběhla	  aktualizace	  projektové	  dokumentace	  a	  dalších	  příloh	  žádosti	  o	  poskytnutí	  dotace.	  V	  současné	  době	  jsou	  posledními	  chybějícími	  podklady	  pro	  doplnění	  žádosti	  o	  poskytnutí	  dotace	  pravomocná	  územní	  rozhodnutí,	  resp.	  Žádosti	  o	  stavební	  povolení	  dílčích	  částí	  infrastruktury.	  Následně	  bude	  pokračovat	  proces	  administrace	  v	  rámci	  ROP	  JV.	  
2.2 Páteřní	  dopravní	  a	  technická	  infrastruktura	  

A. Územní	  rozhodnutí	  V	  souladu	  s	  dříve	  uvedenými	  fakty	  pokračují	  správní	  řízení	  nutná	  k	  získání	  stavebního	  povolení	  resp.	  Územního	  rozhodnutí	  dílčích	  částí	  infrastruktury,	  jmenovitě	  to	  jsou:	  Thermal	  Pasohlávky	  –	  multifunkční	  objekt	  a	  infrastruktura	  na	  poloostrově,	  Vodovod	  užitkové	  vody,	  Vodovod	  minerální	  vody.	  U	  nadepsaných	  projektů	  byla	  vydána	  územní	  rozhodnutí.	  Proti	  těmto	  rozhodnutím	  byly	  uplatněny	  řádné	  opravné	  prostředky.	  Po	  uplynutí	  lhůty	  pro	  odvolání	  seznámil	  stavební	  úřad	  formou	  veřejných	  vyhlášek	  s	  obsahem	  podaných	  odvolání	  ostatní	  účastníky	  řízení	  a	  dal	  jim	  možnost	  k	  jejich	  obsahu	  vyjádřit.	  V	  současné	  době	  probíhá	  odvolací	  řízení	  před	  odvolacím	  orgánem	  –	  Odborem	  územního	  plánování	  a	  stavebního	  řádu	  Krajského	  úřadu	  Jihomoravského	  kraje.	  Lhůta	  k	  vyřízení	  podaného	  odvolání	  činí	  u	  odvolacího	  správního	  orgánu	  60	  dní	  s	  ohledem	  na	  složitost	  případu.	  Tento	  případ	  lze	  dle	  dosavadní	  procedury	  pravděpodobně	  považovat	  za	  složitý.	  Jakmile	  budou	  odvolacím	  orgánem	  potvrzena	  vydaná	  územní	  rozhodnutí,	  bude	  možné	  předložit	  stavebnímu	  úřadu	  jednotlivé	  žádosti	  o	  vydání	  stavebního	  povolení	  a	  následně	  jimi	  doplnit	  zbývající	  povinné	  přílohy	  žádosti	  o	  poskytnutí	  dotace	  z	  ROP	  JV.	  
B. Zásobování	  pitnou	  vodou	  V	  souladu	  s	  uzavřenou	  Smlouvou	  o	  souhlasu	  s	  užitím	  vodního	  zdroje	  Nová	  Ves	  a	  vybudování	  vodního	  zdroje	  Ivaň	  plní	  společnost	  Thermal	  Pasohlávky	  a.s.	  podmínky	  této	  smlouvy	  v	  souladu	  s	  jejím	  obsahem	  vedoucí	  k	  vybudování,	  resp.	  Rozšíření	  vodního	  zdroje	  Nová	  Ves,	  čímž	  bude	  zajištěno	  zásobování	  lázeňské	  a	  rekreační	  zóny	  Pasohlávky	  pitnou	  vodou.	  
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C. Zásobování	  minerální	  vodou	  Cílem	  společnosti	  Thermal	  Pasohlávky	  a.s.	  je	  zajistit	  potenciálním	  investorům	  stabilní	  dlouhodobý	  zdroj	  minerální	  vody.	  V	  souladu	  s	  tímto	  cílem	  probíhají	  jednání	  vedoucí	  ke	  zkvalitnění	  smluvního	  zajištění	  zásobování	  minerální	  vodou	  s	  vlastníky	  geotermálních	  vrtů	  v	  oblasti	  Pasohlávek.	  	  
2.3 Archeologický	  park	  Římský	  vrch	  Archeologický	  park	  na	  Římském	  vrchu	  vychází	  z	  výsledků	  archeologických	  průzkumů,	  které	  dokládají,	  že	  na	  vrchu	  Hradisko	  u	  Mušova	  se	  v	  době	  markomanských	  válek	  ve	  2.	  Století	  n.	  L.	  Nacházel	  ústřední	  opěrný	  bod	  římské	  armády.	  Projekt	  umožní	  prezentaci	  kulturního	  dědictví	  značného	  významu	  a	  vytvoří	  atraktivní	  destinaci	  pro	  kulturně	  orientovaný	  cestovní	  ruch.	  	  V	  roce	  2010	  došlo	  k	  racionalizaci	  projektu	  ze	  120	  na	  40	  mil.	  Kč	  a	  k	  jeho	  etapizaci.	  
2.4 Nákup	  pozemků	  Byla	  uzavřena	  smlouva	  o	  koupi	  nemovitostí	  se	  společností	  CEG	  Moravia	  s.r.o.	  s	  cílem	  posílit	  strategickou	  roli	  společnosti	  v	  území	  určeném	  pro	  rozvoj	  lázeňské	  a	  rekreační	  zóny	  v	  Pasohlávkách.	  
2.5 Termální	  resort	  V	  současné	  době	  je	  rakouskou	  společností	  Michaeler	  &	  Partner,	  součásti	  Falkensteiner	  &	  Michaeler	  Tourism	  Group	  dokončována	  Feasibility	  Study	  centrálního	  objektu	  termálního	  resortu	  a	  prvního	  hotelu,	  jako	  podkladu	  pro	  další	  rozvoj	  území.	  Tato	  studie	  by	  měla	  být	  dokončena	  v	  1.	  Čtvrtletí	  roku	  2012.	  V	  návaznosti	  na	  výše	  uvedenou	  studii	  proveditelnosti	  by	  měl	  být	  v	  první	  polovině	  roku	  zpracován	  koncept	  dalšího	  rozvoje	  území	  tzv.	  Poloostrova.	  
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3. Současný	  stav	  Dále	  bude	  zpracován	  koncept	  využití	  zakoupených	  pozemků,	  bezprostředně	  navazujících	  na	  zástavbu	  obce	  Pasohlávky.	  V	  dalším	  období	  bude	  pokračováno	  v	  činnostech	  vedoucích	  k	  dosažení	  územního	  rozhodnutí	  a	  následně	  získání	  stavebního	  povolení	  pro	  infrastrukturu	  na	  poloostrově,	  užitkový	  a	  minerální	  vodovod.	  	  V	  návaznosti	  na	  výše	  uvedené	  správní	  procesy	  bude	  doplněna	  žádost	  o	  poskytnutí	  dotace	  z	  Regionálního	  operačního	  programu	  Jihovýchod	  o	  poslední	  zbývající	  povinné	  náležitosti.	  V	  návaznosti	  na	  výše	  uvedené	  kroky	  proběhnou	  výběrová	  řízení	  dle	  harmonogramu	  projektu	  páteřní	  technické	  a	  dopravní	  infrastruktury.	  Dle	  harmonogramu	  projektu,	  zejména	  v	  návaznosti	  na	  proces	  administrace	  ROP	  JV	  a	  výběrová	  řízení,	  se	  předpokládá	  zahájení	  realizace	  výstavby	  infrastruktury	  v	  2.	  polovině	  roku 2012.	  	  	  
 Ing.	  Jiří	  Škrla	  předseda	  představenstva 
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4. Finanční	  část 	  Zpráva	  auditora	  o	  ověření	  řádné	  účetní	  závěrky	  k	  31.12.2011	  	  Rozvaha	  k	  31.12.2011	  	  Výkaz	  zisků	  a	  ztrát	  k	  31.12.2011 	  Příloha	  k	  účetní	  závěrce	  k	  31.12.2011	  	  
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 1 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI  

PROPOJENÝMI OSOBAMI 

 

Ovládaná společnost 

 
Thermal Pasohlávky a.s. 
Pasohlávky, Pasohlávky 1, PSČ 691 22 

IČ: 277 14 608 

Datum zápisu: 26.1.2007 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4822. 

Statutární orgán - představenstvo:  

- předseda představenstva  Ing. Jiří Škrla 

- člen představenstva   Tomáš Ingr 

- člen představenstva  Milan Pek  

 

Předmět činnosti: 
 

- provozování lázeňské léčby podle zvláštního zákona  
- ubytovací služby 
- směnárenská činnost 
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 
- provozování cestovní agentury 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a 

rekondici 
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 
- hostinská činnost 
- realitní činnost 
- provozování kulturních a kulturně – vzdělávacích zařízení 
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 
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Úvod 

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 66a (9) obchodního zákoníku (dále 
jen ObchZ). Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle ObchZ vztahy mezi ovládanou 
osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 
17-20 ObchZ, které se týkají obchodního tajemství a z pohledu právní úpravy jsou k § 66a 
ObchZ ve vztahu lex specialis. 

Propojené osoby 

 

Ovládající osoby 

 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno  

IČ 70888337 

 

Obec Pasohlávky 
Pasohlávky 1 

691 22 Pasohlávky 

IČ 00283461 
 
 
Žádné další osoby nebo společnosti, které by nepřímo ovládaly naší společnost, a ke kterým 
měla naše společnost v účetním období roku 2011 vztah, nám nejsou známy. 
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Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami 
v posledním účetním období a poskytnutá plnění 

Smlouvy uzavřené s ovládajícími osobami v předchozích účetních obdobích, na jejichž 
základě došlo v roce 2011 k plnění. 

Žádné takové smlouvy nebyly ve prospěch propojených osob uzavřeny. 

 

Smlouvy uzavřené s ovládajícími osobami v účetním období 2011, na jejichž základě došlo 
v roce 2011 k plnění. 

Žádné takové smlouvy nebyly ve prospěch propojených osob uzavřeny. 

 

Smlouvy uzavřené s ovládajícími osobami v účetním období 2011, na jejichž základě 
dojde k plnění v budoucích letech. 

Žádné takové smlouvy nebyly ve prospěch propojených osob uzavřeny. 

 

Újma vzniklá ze vztahu k ovládajícím společnostem. 

Společnosti nevznikla ve vztahu k ovládajícím osobám žádná újma. 

 

Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto 
osob 

Žádné další právní úkony ve prospěch propojených osob nebyly učiněny. 

 

Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud 
těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou 

osobou  

Žádná opatření ve smyslu ObchZ v zájmu nebo na popud osob dle §66a odst. 9 nebyla učiněna 
nebo přijata. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je připojena k výroční zprávě a bude uložena do 
sbírky listin vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Brně 

 

V Brně dne 5.3.2012 

 

 

 

      Ing. Jiří Škrla                                     Milan Pek  
předseda představenstva                  člen představenstva  

Thermal Pasohlávky a.s.               Thermal Pasohlávky a.s. 

 

 

………………………………..                                                   ……………………………….. 

 



Thermal	Pasohlávky	a.s.
Pasohlávky	1,	691	22	Pasohlávky,	IČ:	277	14	608


