
Pořadové číslo:  3/3.13.1 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 07.12.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Ing. Eva Pospíšilíková, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Založení společnosti s.r.o. - Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, 

koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.5.2019  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. rozhoduje v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů o založení společnosti Sportoviště Přerov s. r. o., se 

sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město. 

 

2. schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů Zakladatelskou listinu Sportoviště Přerov s.r.o., se sídlem 

Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

3. rozhoduje podle ustanovení § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 200 000,- Kč do základního 

kapitálu obchodní společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o.,se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 

02 Přerov I – Město. 

 

4. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského sepisem Zakladatelské listiny Sportoviště 

Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město formou notářského 

zápisu. 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 870,9* - 200,0 168 670,9 

3412 530 Sportovní zařízení v majetku obce 876,0 + 200,0 1 076,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.12.2018 usnesením č. 108/4/2/2018 podala návrh ZM schválit 

založení organizace Sportoviště Přerov s.r.o. a její zakladatelskou listinu vč. vkladu ve výši 200 000,- 

Kč a pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského  sepisem Zakladatelské listiny.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Na základě jednání, které proběhlo 3.12.2018 považuje odbor správy majetku a komunálních služeb za 

nezbytné schválit navržená usnesení a založit obchodní společnost Sportoviště Přerov s.r.o. Provoz 

sportovišť je doposud zajišťován organizací Teplo Přerov a.s., tato však nadále provoz provádět 

nemůže, jelikož by nebyla dodržována evropská legislativa a navíc by mohl být i problém z pohledu 

veřejných zakázek. Po zhodnocení všech faktů bylo oddělením PRI řečeno, že v případě nově založené 

organizace města za účelem provozu sportovišť, kdy alespoň 80 % jejích činností bude souviset se 

svěřeným úkolem, můžeme provoz zadat na základě smlouvy obecného hospodářského zájmu vlastní 

organizaci. Jako nejvýhodnější a nejrychlejší se jeví u převodu provozu sportovišť varianta odštěpení - 

sloučení, kdy bude prodloužena současná nájemní smlouva ke sportovištím s Teplem Přerov a.s. a tato 

bude součástí odštěpení. Zbývající části přechodu provozu sportovišť bude ve stejné časové linii řešit 

jednatel nově založené organizace. Projekt odštěpení – sloučení dle závěrečného stanoviska z jednání 

dne 3. 12. 2018 bude zpracovávat Teplo Přerov a.s. v součinnosti s pracovníky magistrátu a tento 

projekt také uhradí. V tomto případě nebude nutné prodlužovat současnou smlouvu o dotaci mezi 

statutárním městem Přerov a organizací Teplo Přerov a.s. a realizace změny provozovatele sportovišť 

je tedy reálná do 30. 4. 2019. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 200 000 Kč – na peněžitý vklad do základního kapitálu 

obchodní společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o. K výše uvedenému účelu budou použity zdroje 

rezervy na nerozpočtované výdaje. Odbor ekonomiky doporučuje provozování sportovních zařízení 

města prostřednictvím obchodní společnosti.  

 

Stanovisko daňového poradce: 

Na vhodnost této varianty z pohledu ekonomického a daňového jsme se dotázali také zástupce firmy 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK a.s. (smluvního partnera města Přerova) daňové 

poradkyně města Přerova Ing. Musilové, která nám prozatím zaslala zkrácené stanovisko: 

„Jednoznačně se přikláníme k tomu, aby provozovatel byl jiný subjekt (plátce DPH) na základě 

nájemní smlouvy s uplatněním DPH na výstupu podle §56a odst.3 ZDPH tak, aby město bylo schopno 

dosáhnout na odpočty DPH v případě významných oprav nebo TZ na tomto majetku.  

Současně je nutno zmínit, že další daňovou výhodou na DPH je provoz pod obchodní společností, 

protože se na ni nevztahuje § 61d ZDPH osvobození bez nároku na odpočet daně u poskytování služeb 

úzce souvisejících služeb .  Obchodní společnost sice zdaňuje tyto služby  v 15% sazbě daně, ale má 

plný nárok na odpočet daně na u přijatých plněnívstupu, které jsou výrazně vyšší . Prozatím ani dotace 

poskytovaná městem ( vyrovnávací platba), která není předmětem daně, na tuto skutečnost nemá vliv.“   

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o založení nebo 

rušení právnických osob, schvalování jejich zakladatelských listin, společenských smluv, zakládacích 

smluv a stanov a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách. 

Vyhrazenou pravomocí rady obce je rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti; v případě jmenování jednatele však platí speciální úprava § 146 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 



předpisů, podle kterého společenská smlouva při založení společnosti mimo jiné obsahuje údaj o tom, 

koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří 

mají být podle tohoto zákona volení valnou hromadou. Podle § 46 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 

pozdějších předpisů, je to jednatel, resp. všichni jednatelé, kdo je oprávněn podat návrh na zápis 

založené, avšak zatím neexistující společnosti do obchodního rejstříku.  

Vzhledem k výše uvedenému je osoba prvního jednatele i prvních členů dozorčí rady uvedena v 

zakladatelské listině.    

Rozhodování o peněžitých i nepeněžitých vkladech do právnických osob je rovněž vyhrazenou 

pravomocí zastupitelstva obce (§ 85 písm. e) zákona o obcích).        

Text zakladatelské listiny a i návrh na usnesení byl předem zkonzultován s notářkou 

 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací jednoznačně 

doporučuje, aby služby, které budou zajišťovány nově založenou společností, byly realizovány na 

základě vertikální spolupráce (tzv. in-house výjimky), která je specifikována v ustanovení § 11  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy za zadání veřejné zakázky se nepovažuje 

uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem 

pokud 

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní 

organizační jednotky 

b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo 

ovládající veřejní zadavatelé a  

c) více než 80 % z celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí 

byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými 

právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako 

své vnitřní organizační jednotky.   

Zároveň odd. PZD konstatuje, že všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov má s organizací Teplo Přerov a.s. na provoz sportovišť uzavřenu Smlouvu o 

poskytnutí dotace a nájemní smlouvu na níže uvedený majetek. Smlouva o poskytnutí dotace již 

několik let neodpovídá evropské legislativě v oblasti veřejné podpory. Aktuální provoz sportovišť 

bude s organizací Teplo Přerov a.s. smluvně prodloužen do 30.4.2019. Delší prodloužení není možné, 

a proto je nutné, aby správce majetku navrhl následný způsob využití níže uvedeného majetku od 

1.5.2019 a na základě rozhodnutí učinil příslušné kroky. 

Jedná se o tento majetek:  

1) Zimní stadion 

2) Městská sportovní hala 

3) Hotel zimní stadion 

4) Plavecký areál Přerov  

5) Plavecký areál Penčice  

  

 

Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 22.03.2018 schválila záměr provozování sportovišť 

(Zimního stadionu, Městské sportovní haly, koupaliště Penčice a plaveckého areálu Přerov) 

formou služby obecného hospodářského zájmu.  

Na základě tohoto usnesení je třeba pověřit určený subjekt službou obecného hospodářského 

zájmu a za tuto činnost mu vyplácet vyrovnávací platbu.   
V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, 

které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či 



obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že 

pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec 

nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb 

obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto 

služeb.  

Služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ) jsou podskupinou služeb obecného 

zájmu. Jejich označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou (resp. ekonomickou) povahu. 

  

Služby obecného hospodářského zájmu jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, 

jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) 

mohou zakládat veřejnou podporu. 

  

Veřejná podpora může být poskytnuta mimo jiné formou de minimis SOHZ, nebo rozhodnutím 

SOHZ. 
Výhodou použití nařízení de minimis SOHZ je relativně jednoduchá administrace, avšak limit 

poskytnutí podpory je stanoven na 500.000 EUR za kterékoliv po sobě jdoucí tři účetní roky v rámci 

doby pověření SOHZ. Jedinou základní podmínkou uplatnění režimu de minimis je nepřekročit 

předem definovanou hranici finanční podpory. 

Není-li možné uplatnit režim de minimis SOHZ, použije se rozhodnutí SOHZ za podmínky, že 

vyrovnávací platba za poskytnutí SOHZ nepřesáhne roční částku 15 mil. EUR (rozumí se průměr 

předpokládané dotace, tj. vyrovnávacích plateb očekávaných za dobu poskytování SOHZ). 

S ohledem na výši dosud poskytovaných dotací společnosti Teplo a.s. lze usoudit, že je nutné 

využít režimu rozhodnutí SOHZ (limit 15 mil. EUR/rok).  
V případě použití služby obecného hospodářského zájmu v režimu rozhodnutí je nutné mimo věcného 

vymezení služby a stanovení způsobu kontroly také stanovit hranice pro výši finanční podpory a 

definovat parametry pro výpočet kompenzace a stanovit vlastní výpočet této kompenzace. Výše 

vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených při 

plnění závazků veřejné služby, včetně případného přiměřeného zisku.  

  

Výše vyrovnávací platby bude stanovena na základě analýzy vypracované společností Grant 

Thornton Advisory, s.r.o. po rozboru všech nákladů a výnosů a jejich oprávněnosti u 

jednotlivých sportovišť. Poté bude možné přesně definovat parametry a výpočet kompenzace.  
  

Pro výběr poskytovatele je nutné použít pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Je možné 

využít in-house výjimku, pokud ji poskytovatel služby splňuje, za podmínky, že orgán veřejné správy 

bude vykonávat v daném poskytovateli takovou kontrolu, jakou by vykonával v rámci vlastní 

administrativy. Doba pověření nesmí přesáhnout 10 let. 

  

Vzhledem k situaci, že společnost Teplo Přerov, a.s. nesplňuje podmínky pro využití in-house 

výjimky a z její strany nebylo za tímto účelem vyhověno potřebě založení dceřiné společnosti, je 

nutné pro provoz sportovišť založit společnost novou, 100% vlastněnou městem, která bude 

podmínky pro in-house zadání splňovat (sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá 

tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, v takto ovládané osobě nemá majetkovou 

účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a více než 80 % 

celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím 

veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, 

které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační 

jednotky). 

  

Na základě výše uvedeného je navrhováno založení nové společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. se 100% 

podílem statutárního města Přerova s předmětem činnosti pouze pro provozování sportovišť.  

Předpokládáme, že statutární město Přerov by uzavřelo s nově vzniklou společností Sportoviště 

Přerov s.r.o. tyto smlouvy: 
1) Nájemní smlouvu k nemovitým věcem (k jednotlivým objektům sportovišť) 

2) Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (zde bude i ustanovení o 



vyrovnávací platbě)  

3) Nájemní smlouvu k věcem movitým (věci nutné k provozu sportovišť) 

  

Po vzniku výše uvedené nové společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je třeba vyřešit majetkové 

vztahy se společností Teplo Přerov a.s. a vzájemně předat práva a povinnosti plynoucí z 

provozování sportovišť. 

Majetek 
Dle podkladů od Tepla Přerov a.s. se v uvedených objektech sportovišť nachází jak majetek ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, tak i majetek, který pořídila organizace na své náklady. Druhou 

skupinu majetku můžeme ještě rozčlenit na majetek, který společnost Teplo Přerov pořídila z dotací 

města a majetek, který byl pořízen z výhradních zdrojů společnosti Teplo Přerov a.s. Tento majetek je 

však pro provoz sportovišť v dosavadním rozsahu nezbytný. Lze předpokládat, že uvedený majetek 

bude Teplo Přerov chtít na město Přerov převést, bude však nutné stanovit způsob převodu tohoto 

majetku (např. v zůstatkové hodnotě) a pravděpodobně bude nutné schválit odkoupení věcí hmotných i 

nehmotných od organizace Teplo Přerov a.s.. V případě majetku pořízeného z dotace města bude 

jednáno o bezúplatném převodu na StMPr. V součinnosti s daňovými poradci (Tepla Přerov a.s., 

Města Přerov i daň. poradcem nově vzniklé společnosti bude řešena nejvhodnější forma převodu 

tohoto majetku.  

  

Zaměstnanci 
Dle podkladů od Tepla Přerov a.s. bylo k 1.1.2018 na všech střediscích zaměstnáno 35 zaměstnanců. 

Tento počet je však proměnný, jelikož v létě je otevřeno také koupaliště Penčice. Také na koupališti v 

Přerově v době letního provozu je počet zaměstnanců vyšší. U společnosti s ručením omezeným by 

počet zaměstnanců narostl o jednatele společnosti, jeho sekretářku a samozřejmě o pracovníky 

ekonomického úseku. Po poradě s advokátní kanceláří bude nutné převést všechny současné 

pracovníky Tepla Přerov a.s., kteří dané činnosti vykonávají na nový subjekt. Mzdové náklady v roce 

2015 činili na všechna střediska celkem cca 13 023 tis. Kč, za rok 2016 činili částku 14 138 tis. Kč. K 

výše uvedenému je tedy nutné připočítat navýšení mezd o jednatele společnosti, jeho sekretářku a 

pracovníky ekonomického úseku a odměnu členů dozorčí rady společnosti 

  

Vybavení organizace + software 
Po založení bude nutné dokoupit počítačové a kancelářské vybavení pro nové vedení společnosti. 

Zároveň bude muset být pořízen vhodný účetní a mzdový systém, ze strany města bude řešeno také 

aktuální softwarové vybavení a licence k programům aktuálně provozovaným. Uvedené bude 

předmětem dalších jednání.  

  

Smlouvy 
Aktuálně uzavřené smlouvy je nutné ze strany Tepla Přerova včas vypovědět. Naopak společnost 

Sportoviště Přerov s.r.o. uzavře pro chod společnosti a sportovišť ještě před zahájením její činnosti od 

1. 5. 2019 smlouvy nové a to zejména na dodávku energií a služeb – el. energie, vodné a stočné, 

dodávky tepla, internet, telefony. Bude nutná také revize všech smluv o pronájmu k jednotlivým 

sportovištím i s ohledem na veřejnou podporu. S tím nutně souvisí také nastavení ceníků vstupného a 

pronájmů. 

  

  

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené činnosti jsou otázkou několika měsíců, je nutné co 

nejdříve společnost založit a pověřit jednatele jednáním v těchto záležitostech tak, aby od 1.5.2019 

mohl provoz sportovišť kontinuálně pokračovat. 

  

U nově založené společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je navrhováno jmenování jednoho jednatele, 

který bude statutárním orgánem společnosti a zřízení tříčlenné dozorčí rady.  

Pro hrazení prvotních nákladů je doporučen vklad (základní kapitál) ve výši 200.000,-Kč. 

  

Dne 3. 12. 2018 proběhlo jednání za účasti vedení města, zástupců Tepla Přerov a.s. a zástupců 

magistrátu, kde byl vyjasněn způsob převodu provozu sportovišť.  



Podmínkou odštěpení - sloučení je také prodloužení nájemní smlouvy ke sportovištím s Teplem 

Přerov a.s. do 31.12.2019, aby tato smlouva mohla být převedena na novou organizaci v rámci 

odštěpení, toto prodloužení bude schvalováno v lednu 2019. 

  

  

Příloha č. 1 – Zakladatelská listina obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.  

 

 


