
 

  

       Magistrát města Přerova 

       Odbor správy majetku a komunálních služeb 

       Bratrská 34 

       750 02 Přerov I - Město 

 

 

Podklady pro Zatupitelstvo města Přerova 

Organizace Sportoviště Přerov s.r.o. je jednou ze společností vlastněných městem Přerov. Společnost byla 

zapsána do obchodního rejstříku ke dni 15.1.2019 a svou činnost spočívající ve výkonu správy sportovních 

zařízení v majetku města (MSH, ZS, PA a koupaliště Penčice) začala vykonávat ode dne 1.5.2019.  

Aktuálně výrazně negativně ovlivňují hospodaření naší organizace současná opatření vlády v souvislosti 

s výskytem Covid-19. S účinností od 13.3.2020 jsme byli nuceni uzavřít všechna zařízení, která spravujeme. 

I když jsou těmito opatřeními ovlivněny i ostatní společnosti ve vlastnictví města, určité odlišnosti oproti 

těmto u nás vnímáme a z toho důvodu se na Vás také obracíme. 

1) Jsme jediná společnost zřízená městem, která vlivem opatření vlády negeneruje ani korunu příjmů, 

jelikož všechna sportoviště musela být uzavřena. 

2) Jelikož jsme zároveň nejmladší společností, která v loňském roce neměla příliš velkou možnost 

s ohledem na uzavřené smlouvy do konce loňského roku měnit cenovou politiku sportovišť nebylo 

možné vytvořit v našem rozpočtu žádné rezervy. 

3) Základní vklad do společnosti byl při jejím založení pouze 200 tis. Kč, které sloužily na pokrytí 

zahajovacích nákladů (úhrada notářských služeb v souvislosti se založením společnosti, nákup 

počítačů, programů a vybavení kanceláří)  

4) Veškerý majetek, který spravujeme máme v nájmu, nikoliv v našem vlastnictví, a tudíž naše měsíční 

náklady se výrazně zvyšují o nájemné za budovy, pozemky a movité věci. Nájem je každý měsíc 

hrazen statutárnímu městu Přerov a tyto náklady činí cca 588 tis. Kč/měsíc/vč. DPH. 

 

Na základě smlouvy SOHZ byl sestaven v loňském roce tj. do 31.8.2019 návrh rozpočtu na rok 2020, kdy 

byl také vyčíslen požadavek na vyrovnávací platbu. Vyrovnávací platba byla v požadované výši schválena. 

Při sestavování rozpočtu jsme nemohli počítat s tím, že budou přijata v roce 2020 opatření v souvislosti 

s Covid-19 spočívající v uzavření všech sportovních areálů. Aktuálně smlouva o výkonu služeb obecného 

hospodářského zájmu uzavřená mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. a statutárním městem Přerov 

neumožňuje navýšení již schválené vyrovnávací platby. Nedostatky prověřené praxí u smlouvy SOHZ 

spatřujeme u těchto bodů: 

1) Smlouva neumožňuje navýšení vyrovnávací platby v průběhu roku. Článek IV, odst. 5 obsahuje 

ustanovení: „schválená částka finanční podpory alokované v rozpočtu objednatele je maximální výší 

finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací platby dle odst. 1 tohoto 

článku.“ – toto ustanovení je nutné upravit s ohledem na možnosti nahodilých a neovlivnitelných 



 

  

událostí, které mají vliv na hospodaření společnosti, aniž bychom je mohli ovlivnit např. aktuálně 

společnost nemá žádné výnosy, ale i přes snahu minimalizovat náklady, jsou takové, které snížit či 

úplně odstranit nedokážeme. Z toho důvodu nebude schválená vyrovnávací platba dostačující a 

společnost by za současného stavu nemohla dostát všem svým závazkům.  

2) Dále máme v článku IV, odst. 4 ustanovení: „schválená částka finanční podpory alokovaná 

v rozpočtu objednatele pro poskytovatele v příslušném kalendářním roce bude poskytována,……, a to 

ve dvanácti rovnoměrně rozložených měsíčních splátkách vždy do 10. dne v měsíci na účet 

poskytovatele,…“ toto ustanovení je také nutné upravit, a to vypuštěním slova rovnoměrně, jelikož 

v měsících, kdy společnost nemá příjmy, jako je tomu např. nyní, by se mohla dostat do platební 

neschopnosti.   

 

V souvislosti s aktuálními opatřeními a zachováním platební schopnosti společnosti Sportoviště 

Přerov s.r.o. je nutné na tomto jednání zastupitelstva schválit a upravit smlouvu SOHZ v bodech 1 a 2 

viz výše.  

 

Zároveň jsme zpracovali ekonomickou rozvahu organizace pro období nouzového stavu v případě, že by 

sportoviště byla uzavřena v období od 13.3.2020 do 31.5.2020: 

Výnosy – očekávaný výpadek v období 13.3.2020 – 31.5.2020: 

Očekávaný výpadek výnosů od 13.3.2020 vlivem nařízení vlády v důsledku výskytu koronaviru: 

v období od 13.3.2020 do 31.3.2020  - se jednalo o výpadek ve výnosech u činností SOHZ ve výši cca 1 300 

tis. Kč 

v období od 1.4.2020 do 30.4.2020 se bude jednat o očekávaný výpadek ve výnosech ve výši cca 2 000 tis. 

Kč 

Pokud by situace nadále trvala i v květnu, což s největší pravděpodobností bude 

činit výpadek ve výnosech cca 1 200 tis. Kč (v květnu již nejsou fakturace za ledovou plochu, jsou i nižší 

nájmy za MSH) 

Za období od 12.3.2020 do 31.5.2020 by činila celková očekávaná ztráta ve výnosech společnosti u 

činností SOHZ částku 4 500 tis. Kč (částka výnosů po odečtení DPH). 

 

Náklady - očekávané úspory za období od 13.3.2020 – 31.5.2020 : 

Elektrická energie    cca  600 tis. Kč 

Vodné, stočné     cca  200 tis. Kč 

Teplo a ohřev teplé vody   cca  600 tis. Kč 



 

  

Osobní náklady    cca  550 tis. Kč 

Úspora v případě slevy na nájmu   cca   1 460 tis. Kč 

Celkem     cca   3 410 tis. Kč (náklady po odečtení DPH) 

 

Rozdíl mezi očekávanou ztrátou ve výnosech za období 13.3.2020 – 31.5.2020 a očekávanou úsporou 

na nákladech v případě snížení nájemného činí 1 090 tis. Kč. 

Tímto materiálem tedy žádáme také o snížení nájemného za nebytové prostory, pozemky i movité věci 

za období květen, červen a červenec, tak jako tomu bylo u ostatních uživatelů nebytových prostor ve 

vlastnictví města Přerova. V případě, že bude naší společnosti nájem snížen, žádáme o zvýšení 

vyrovnávací platby pro rok 2020 o částku 1 090 tis. Kč. V případě, že by nebylo snížení nájemného 

schváleno, žádáme o navýšení vyrovnávací platby ve výši 2 550 tis. Kč.  

 

 

Za Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


