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Název návrhu: 

Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného hospodářského zájmu  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. pověřuje v souladu s Rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytováním služby obecného 

hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova pro období od 1.5.2019 do 

30.04.2024 v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu dle bodu 2 tohoto návrhu usnesení společnost Sportoviště 

Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 

07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu. 

Uvedený návrh usnesení byl navržen na základě mnoha jednání, kdy bylo postupně řešeno několik 

možných variant provozu sportovišť.   

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Oddělení právní Kanceláře tajemníka konstatuje, že stávající smlouva o poskytnutí dotace na 

provozování sportovišť se společností Teplo Přerov, a.s. uzavřená v r. 2008 neodpovídá platné 



evropské legislativě v oblasti poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, a je tedy nezbytné 

tento nežádoucí stav napravit uzavřením nové smlouvy souladné s touto legislativou. Službou 

obecného hospodářského zájmu (SOHZ) se rozumí služba zvláštního významu pro občany, která by 

bez veřejného zásahu nebyla poskytována nebo by byla poskytována za méně příznivých podmínek. V 

případě nové smlouvy se společností Sportoviště Přerov, s.r.o. je v souladu s evropskou legislativou 

uplatňován tzv. režim Rozhodnutí SOHZ, tj. podmínky pro financování služeb obecného 

hospodářského zájmu jsou stanoveny na základě rozhodnutí Komise 2012/21/EU bez aktu notifikace 

Evropské komisi. Vzhledem k tomu, že jde smlouvu veřejnoprávní, řídí se její právní režim zároveň 

příslušnými ustanoveními správního řádu a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  Základním principem této smlouvy je povinnost 

poskytovatele pro statutární město Přerov provádět činnosti veřejného zájmu spočívající v zajišťování 

sportovního a rekreačního využití sportovišť ve vlastnictví objednatele, a to za úhradu ve formě 

vyrovnávací platby stanovené jako rozdíl mezi náklady na SOHZ a součtem výnosů z SOHZ a čistého 

zisku z ekonomické činnosti poskytovatele. Ze smlouvy pro poskytovatele SOHZ vyplývají například 

povinnosti zajištění provozu sportovišť pro veřejnost ve stanoveném rozsahu; zvýhodnění místních 

sportovních klubů formou snížení nájemného či vstupného na sportovištích ve vlastnictví statutárního 

města Přerova dle schváleného ceníku by mělo být (po uplynutí přechodného období r. 2019, kdy už 

jsou uzavřeny dotační programy) do budoucna upraveno (podpora by pak měla být poskytována 

formou dotace). Vzhledem ke komplikovanosti smluvního vztahu a vzájemných práv a povinností 

bude zapotřebí zejména v počátečním období trvání smlouvy průběžně vyhodnocovat realizaci 

závazku SOHZ za spolupráce obou smluvních stran. 

 

Útvar interního auditu a kontroly 

K předložené smlouvě lze konstatovat, že z hlediska výkonu následné veřejnosprávní kontroly 

vykonávané ÚIAK obsahuje ustanovení, která opravňují SMPr ke kontrole a zavazují společnost 

umožnit a poskytnout součinnost potřebnou k výkonu kontroly (pro praktický výkon následné 

veřejnosprávní kontroly pak bude důležité i nastavení nájemní smlouvy). Vzhledem ke 

komplikovanosti předložené smlouvy bude nutné především na počátku plnění vyhodnotit nastavení 

této smlouvy, kdy doporučujeme zaměřit se zejména na možnost vytvořit si finanční rezervu ze strany 

společnosti, jasnější vymezení plavání veřejnosti o víkendech nebo změnu formy zvýhodnění užívání 

sportovišť ze strany sportovních klubů. 

 

Odbor ekonomiky 

Rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019 obsahuje rezervu na úhradu vyrovnávací platby pro 

provoz sportovních zařízení ve výši 10,6 mil. Kč. V případě, že uvedená částka nebude dle předložené 

kalkulace dostačující, bude muset být posílena ze zdrojů zůstatku hospodaření roku 2018. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 8. schůzi konané dne 11.02.2019 pod č. 

238/8/7/2019 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

 

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. 
  

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. 

  

Na základě výše uvedeného rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. zasedání dne 

10.12.2018 usnesením č. 46/3/3/2018 o založení společnosti Sportoviště Přerov s. r. o., se sídlem 

Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město. Tato společnost vznikla 15.01.2019. 
  

  

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 bude poskytnuta formou rozhodnutí SOHZ. Tento režim je možné použít 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). 

V rámci tohoto 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. 

  

Smlouvou o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu bude řešeno zajištění služeb 

obecného hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova pro období od 1.5.2019 do 

30.04.2024 společností Sportoviště Přerov s.r.o jakožto poskytovatelem, poskytování finančních 

prostředků za účelem kompenzace nákladů prokazatelně vynaložených poskytovatelem na 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu specifikovaných objednatelem včetně stanovení 

podmínek kontrolní činnosti. 

Smlouvou o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu bude pověřena nově vzniklá 

společnost Sportoviště Přerov s.r.o. závazkem služby obecného hospodářského zájmu v následujícím 

rozsahu: 

a) Zimní stadion  
Poskytovatel je povinen zajistit provoz, správu a údržbu zimního stadionu a poskytování sportovně – 

rekreačních služeb, jak v zimní, tak i v letní sezóně. Poskytovatel je povinen pro objednatele dále 

zajistit: 

- poskytování služby veřejného bruslení v době, kdy je vytvořena ledová plocha, v rozsahu min. 20 



hodin měsíčně a v době, kdy není vytvořena ledová plocha, v rozsahu min. 2 hodin měsíčně, to vše 

vyjma měsíce července a srpna a za zvýhodněné vstupné dle ceníku a rozvrhu předem odsouhlasených 

objednatelem 

- poskytování služby bruslení pro mateřské, základní a střední školy se sídlem na území objednatele za 

zvýhodněné vstupné dle ceníku předem odsouhlaseného objednatelem 

  

b) Plavecký areál Přerov 
Poskytovatel je povinen zajistit celoroční provoz, správu a údržbu Plaveckého areálu Přerov a 

poskytování sportovně – rekreačních služeb ve všech jeho provozních částech. Poskytovatel je 

povinen pro objednatele dále zajistit:  

- poskytování služby plavání pro mateřské, základní a střední školy se sídlem na území objednatele za 

zvýhodněné vstupné dle ceníku předem odsouhlaseného objednatelem  

- poskytování služby plavání pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem na území objednatele v rozsahu 

2 x 1 hodinu týdně za zvýhodněné vstupné dle ceníku předem odsouhlaseného objednatelem 

- poskytování služby plavání pro veřejnost minimálně každý pracovní den vyjma pondělí od 18 hodin 

do konce provozní doby areálu (poskytovatel je oprávněn v tuto dobu plavecký areál poskytnout k 

užívání třetím osobám pouze zčásti). 

  

c) Koupaliště Penčice 
Poskytovatel je povinen zajistit provoz, správu a údržbu areálu Koupaliště Penčice a poskytování 

sportovně – rekreačních služeb ve všech jeho provozních částech. 

  

d) Městská sportovní hala 
Poskytovatel zajišťuje celoročně provoz, údržbu městské sportovní haly a poskytování sportovně – 

rekreačních služeb ve všech jejich částech za podmínky: 

- poskytování služby pronájmu městské sportovní haly za sportovně – rekreačním účelem pro 

mateřské, základní a střední školy se sídlem na území objednatele za zvýhodněné nájemné dle ceníku 

předem odsouhlaseného objednatelem 

- poskytování služby pronájmu městské sportovní haly za sportovně – rekreačním účelem pro 

veřejnost v rozsahu min. 2 hodin týdně za zvýhodněné nájemné dle ceníku předem odsouhlaseného 

objednatelem 

- poskytování služby pronájmu městské sportovní haly za sportovně – rekreačním účelem pro 

sportovní kluby se sídlem na území objednatele s výjimkou profesionálních sportovních týmů v 

rozsahu min. 2 hodin týdně za zvýhodněné nájemné dle ceníku předem odsouhlaseného objednatelem 

Do služeb obecného hospodářského zájmu nebude zahrnuta hostinská činnost provozovaná 

poskytovatelem ve všech objektech sportovišť a dále provoz wellness nacházející se v objektu zimního 

stadiónu. Tyto činnosti bude společnost provozovat v rámci své komické činnosti.  

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o. je oprávněna do nákladů prokazatelně vynaložených při plnění 

závazku služby obecného hospodářského zájmu zahrnout pouze náklady prokazatelně přímo 

související s výkonem služby obecného hospodářského zájmu a náklady na běžnou údržbu a drobné 

opravy movitých a nemovitých věcí na základě nájemních smluv, které bude mít tato společnost 

uzavřené se statutárním městem Přerovem. (nájemní smlouva na nemovité věci – areály sportovišť 

včetně pozemků - přejde na společnost Sportoviště Přerov s.r.o. v rámci procesu rozdělení odštěpením 

sloučením ve smyslu § 243 odst. 1, písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb. v účinném znění ze 

společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov).  

Výše finanční podpory je stanovena jako rozdíl mezi náklady prokazatelně vynaloženými společností 

při plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu dle této smlouvy a součtem výnosů z tohoto 

závazku a čistého zisku, kterého společnost Sportoviště Přerov s.r.o. dosáhla v rámci své ekonomické 

činnosti, která není zahrnuta do závazku služby obecného hospodářského zájmu.  

Maximální výše vyrovnávací platby bude každoročně stanovována na základě kalkulace nákladů a 

výnosů na realizaci závazku služby obecného hospodářského zájmu pro další účetní, kterou bude 

předkládat společnost Sportoviště Přerov s.r.o. vždy do 31.08. toho kalendářního roku, který následuje 

po ukončeném účetním období. 

Rozdíl mezi náklady prokazatelně vynaloženými společností Sportoviště Přerov s.r.o. při plnění 



závazku služby obecného hospodářského zájmu a součtu výnosů z tohoto závazku a čistého zisku, 

kterého společnost dosáhla v rámci své ekonomické činnosti, která není zahrnuta do závazku služby 

obecného hospodářského zájmu, bude považován za nadměrnou vyrovnávací platbu a tuto částku bude 

společnost povinna vrátit zpět do rozpočtu statutárního města Přerova.  

Plnění povinností ze strany společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je zajištěno jak řadou sankčních 

ustanovení, tak i ve smlouvě uvedenými možnostmi kontroly prováděnými ze strany města. 

Pro rok 2019 bude výše vyrovnávací platby stanovena na základě kalkulace nákladů a výnosů na 

realizaci závazku služby obecného hospodářského zájmu předložené jednatelem společnosti 

Sportoviště Přerov s.r.o. a předložena ke schválení v rámci rozpočtového opatření na dubnovém 

zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 


