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Vážené dámy, vážení pánové,  

oslovuji Vás v první výroční zprávě nové společnosti s ručením omezeným Sportoviště Přerov.  

  Společnost vznikla 15. 1. 2019 zápisem do Obchodního rejstříku a svou činnost začala vyvíjet 1. 5. 2019 odštěpením 

sportovišť od společnosti Teplo Přerov a.s.  

  Od zapsání po rozjezd jsme prožívali všichni, co pracovali na „projektu odštěpení“ hektické dny, náročná jednání, 

jelikož s tímto způsobem vzniku společnosti nebyly v Přerově žádné zkušenosti. Vše se podařilo v rekordně krátkém 

čase a opravdu prvního května 2019 jsme mohli zahájit činnost. Vše muselo proběhnout bez toho, aniž by veřejnost 

pocítila jakékoliv negativní dopady v provozu sportovišť přechodem od původního provozovatele k novému. Vše se 

podařilo, nebyl dotčen ani jeden provoz, obyvatelé města zjistili nového provozovatele snad jen přemalováním loga 

firmy na jednotlivých sportovištích.  

  Do nově vzniklé společnosti byli v rámci projektu odštěpení převedeni i pracovníci spojení s danými provozy, jejich 

pracovní smlouvy, byly převedeny nájemní smlouvy jak k movitému, tak k nemovitému majetek ve vlastnictví města 

Přerova, všechny platné smlouvy s podnájemci na jednotlivých střediscích. Vše se odehrávalo v době, kdy se blížila 

letní sezona na plaveckém areálu, na koupališti v Penčicích, nebo v době odstávky ledu na zimním stadionu a 

rozjezdu in-line plochy. Navíc jsme vybavovali nutným vybavením kanceláře jednatele a ekonomky. Počítače, 

tiskárny, nábytek. Denně se na nás valily nové a nové podněty, informace, problémy, které přinášely provozy 

jednotlivých sportovišť, dostávali jsme se pod „slupku“ toho, co bylo vidět. Učili jsme se za pochodu a i s nemalou 

pomocí vedení společnosti Teplo Přerov a.s.  

  Podařilo se nám udělat několik důležitých oprav a velmi viditelnou a veřejností hojně využívanou páru na plaveckém 

bazénu, kdy byla změněna technologie výroby páry. Vše proběhlo rychle a v pořádku. Velkým problémem byla i 

jedna rolba na zimním stadionu na úpravu ledu, která byla v době převzetí správy naší společností nefunkční. 

V případě poruchy pouze jedné funkční rolby, by nebylo možné upravit led a například pro ligové hokejové utkání by 

nastal problém v podobě kontumace. Nová rolba stojí několik milionů korun. I přes doklad, který vydal revizní 

technik opravující rolby, že je neopravitelná, se nám za pomocí automechanika ve výslužbě, podařilo druhou rolbu 

zprovoznit a tím ušetřit velké peníze. Rolba nadále slouží a nejen my, ale i hokej v Přerově máme klid, že led bude 

vždy upravený na všechna ligová utkání. A samozřejmě nejen na ně.  

  Nebudu dále dělat výčet všeho, co nová společnost Sportoviště Přerov s.r.o. opravila či vytvořila, raději Vás pozvu 

na návštěvu, exkurzi, abyste sami mohli vidět, jak se podařilo navázat na úspěšné vedení sportovišť minulým 

nájemcem. 

  Závěrem bych chtěl poděkovat hlavně panu řediteli Tepla Přerov a.s., panu ing. Klvačovi, za vstřícnost, za pochopení 

počátečních nelehkých problémů spojených s učením se nového. Vedení statutárního  města Přerova za pomoc 

s řeším všeho, co rozjezd nové společnosti přinášel, všem zaměstnancům za pomoc na hladkém ale nelehkém 

přechodu na nového zaměstnavatele a všem občanům města Přerova za přízeň.  

Duben 2020 

Mgr. Jaroslav Hýzl  

Základní identifikační údaje 
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Obchodní jméno:  Sportoviště Přerov s.r.o. 

Sídlo:     Petřivalského 2885/5, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

 

Identifikační číslo:  07793863 

Daňové identifikační číslo: CZ07793863 

 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Zakladatel:   Statutární město Přerov  

 

Den zápisu do OR:  15. 1. 2019 

Spisová značka:  C77247 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Obor živnosti:   

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,  

  zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

- velkoobchod a maloobchod 

- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

- hostinská činnosti 

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
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Valná hromada, dozorčí rada a jednatel společnosti              (k 31. 

12. 2019) 

 

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI  

(Rada města Přerova) 

 
Ing. Petr Měřínský  primátor, člen Rady města Přerova 

Michal Zácha, DiS.  náměstek primátora, člen Rady města Přerova 

Ing. Hana Mazochová náměstkyně primátora, členka Rady města Přerova 

Mgr. Petr Kouba  náměstek primátora, člen Rady města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal  člen Rady města Přerova 

Mgr. Lada Galová  členka Rady města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl  člen Rady města Přerova 

Mgr. Ph.D. Jakub Navařík člen Rady města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil  člen Rady města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec  člen Rady města Přerova 

Ing. Petr Vrána  člen Rady města Přerova 

 

 

 

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI 

 
 

Bc. Petr Kopřiva  předseda dozorčí rady 

Bc. Zora Zahradová  členka dozorčí rady 

Mgr. Pavel Piňos  člen dozorčí rady 

 

 

 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl 
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HISTORIE SPOLEČNOSTI 

SPORTOVIŠTĚ PŘEROV s.r.o. 
 

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o. je nejmladší společností založenou statutárním městem Přerov na 

základě usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 10. 12. 2018. Zakladatelské listiny byly podepsány 

dne 20. 12. 2018 a zápis v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 2019. 

Jediným společníkem společnosti je statutární město Přerov, které se účastní peněžitým vkladem ve výši 

200 000,- Kč. 

Společnost byla založena za účelem správy všech sportovních zařízení ve vlastnictví statutárního města 

Přerova (plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice, zimní stadion Přerov a městská sportovní hala). Správu 

těchto sportovišť vykonávala společnost Teplo Přerov a.s. (dále jen rozdělovaná společnost), kdy na základě 

projektu přeměny – rozdělení ve formě odštěpení sloučením, přešla tato správa od 1. 5. 2019 pod společnost 

Sportoviště Přerov s.r.o. (dále jen nástupnická společnost). V rámci projektu přeměny na nástupnickou 

společnost přešly nájemní smlouvy k nemovitým věcem uzavřené mezi rozdělovanou společností                           

a statutárním městem Přerov, nájemní vztah k movitým věcem, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy 

týkající se správy sportovních zařízení, atd. Jednatel společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. tedy v období od    

15. 1. 2019 do 30. 4. 2019 vykonával veškeré přípravné práce na hladký převod sportovních zařízení 

(převod všech smluvních vztahů k 1. 5. 2019, veškeré nezbytné kroky k registraci u finančního úřadu, 

živnostenského úřadu, registrace organizace na České správě sociálního zabezpečení, registrace u všech 

zdravotních pojišťoven aj.). Od 1. 5. 2019 na společnost Sportoviště Přerov s.r.o. přešlo 36 stálých 

zaměstnanců a sportoviště začala fungovat pod nástupnickou společností tak, že veřejnost nepoznala 

v negativním slova smyslu, že by došlo u sportovních zařízení k jejich převodu pod jinou společnost.    

   

     

Plavecký areál Přerov               Zimní stadion Přerov 

 

    



 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města 

Přerova 

Dozorčí rada 

jednatel 

společnosti 

ekonomka 
vedoucí střediska 

zimní stadion 

vedoucí střediska 

plavecký areál 

ekonomický úsek 

provoz kavárna 

provoz zimního 

stadionu 

provoz hotelu zimní 

stadion 

provoz wellness 

centra 

provoz městské 

provoz plaveckého 

areálu Přerov 

provoz koupaliště 

Penčice 



 

 
8 

 

 

 

 

 

  

 

Informace o činnostech jednotlivých provozů 

 

Plavecký areál Přerov (středisko 501) 

Plavecký areál v Přerově se skládá ze tří částí: 

1) vnitřní areál (celoroční provoz) – zahrnující 50-ti metrový plavecký bazén, dětský bazén a 

zážitkovou zónu skládající se z bazénu s divokou řekou, masážního a relaxačního bazénu, vířivé 

vany, Kneippova chodníku, parních komor samostatně pro ženy a pro muže vč. ochlazovacích 

bazénků 

2) venkovní areál (pouze letní provoz) – zahrnující 25-ti metrový plavecký bazén, zážitkový bazén 

(s divokou řekou, lezeckou stěnou, skluzavkou, vodním hřibem aj.), dětské brouzdaliště, tobogán, 

hřiště na plážový volejbal atd. 

3) vnitřní saunu (provoz od října do května) – do sauny je možné využít vstupu z bazénu, kdy se jedná o 

část, která je využívána společně muži i ženami a dále je zde možné využít samostatného vstupu, kdy 

zde je provoz upraven tak, aby mohly saunu využít v určitých časech pouze muži nebo pouze ženy   

 

Primárně je zajišťována prostřednictvím tohoto střediska služba obecného hospodářského zájmu, kdy je na 

její provoz poskytována vyrovnávací platba z rozpočtu města. Venkovní areál a vnitřní sauna jsou 

využívány zejména veřejností. U vnitřního areálu dochází také velmi často mimo plavání veřejnosti 

k pronájmům plaveckého bazénu sportovními kluby a spolky za účelem tréninků, případně pro konání 

turnajů.      

 

Sportoviště Přerov v areálu vykonávají běžné opravy a údržbu, které zajišťuje z části dodavatelsky, ale také 

přímo prostřednictvím svých pracovníků. V roce 2019 byly dodavatelsky zajištěny např. tyto opravy: 

- oprava bazénové filtrace     48 366,- Kč 

- oprava vzduchotechniky u dětského bazénu   33 980,- Kč 
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- oprava panelfiltru u hlavního bazénu   20 345,- Kč 

Běžné opravy a údržbu prováděli přímo zaměstnanci organizace. 

Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány také na hygienické a desinfekční prostředky a zákonné 

rozbory vody ve všech bazénech.  

Významnou nákladovou položkou je také nájem za věci movité a nemovité, který u plaveckého areálu činil 

v roce 2019 částku 1 264 tis. Kč.   

Investice a větší opravy provedeny v plaveckém areálu ze strany StMPr: 

1) nákup a instalace parních generátorů     577 049,- Kč 

2) výměna nákladního výtahu pro přepravu bazénové chemie  548 130,- Kč 

3) nákup časomíry pro vodní pólo     263 500,- Kč 

4) oprava trafostanice po zahoření       71 438,- Kč  

  

Koupaliště Penčice (středisko 502) 

Primární úlohou tohoto střediska je provoz koupaliště pro veřejnost v rámci služeb obecného hospodářského 

zájmu. Na letním koupališti v Penčicích se nachází velký bazén a dětský bazén. U dětského bazénu je 

v provozu krátká dětská skluzavka, u velkého bazénu větší dvouproudová skluzavka. V areálu je množství 

zelených ploch určených ke slunění, kolem bazénu se nachází lehátka. Milovníci nudismu mohou v areálu 

využít k tomuto účelu určenou terasu, která se nachází nad budovou sociálních zařízení a občerstvení.  

Občerstvení bylo v roce 2019 pronajato nájemci, jenž jeho provoz zajišťoval. 

V roce 2019 bylo letní koupaliště v provozu od 22. 6. – 1. 9. V průběhu tohoto období bylo celkem 15 dnů, 

kdy v důsledku počasí muselo být koupaliště zcela uzavřeno.  

V roce 2019 byly v areálu provedeny ze strany organizace Sportoviště Přerov s.r.o. tyto větší opravy: 

1) instalace hlídacího kamerového systému    66 800,- Kč 

2) oprava obkladů hlavního bazénu    45 681,- Kč 

3) výmalba sociálního zařízení     19 645,- Kč 

Mnoho dalších drobných oprav a údržbu prováděli přímo zaměstnanci organizace.  
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Větší opravy a investice na tomto objektu provádí město Přerov. V roce 2019 byly předány na město návrhy 

oprav, které bychom chtěli provést v nejbližších letech. Mezi tyto patří např. rekonstrukce sociálního 

zařízení, výměnu oken a dveří v zázemí koupaliště, oprava terasy, předláždění všech ploch v areálu, 

výstavba věže plavčíka aj. 

 

                  



 

 
11 

 

 



 

 
12 

 

Zimní stadion (středisko 503) 

Primární funkcí tohoto střediska je provoz zimního stadionu a in-line plochy pro veřejnost, místní spolky, 

kluby, ZŠ, MŠ v rámci služeb obecného hospodářského zájmu.  

V době převzetí činnosti ke dni 1. 5. 2019 probíhala odstávka ledové plochy a místo této byla položena 

plocha pro in-line bruslení. Tato plocha je v největší míře využívána Inline hockey clubem Přerov. Přestože 

jsme zavedli bruslení veřejnosti i na této ploše, bylo tohoto využito minimálně. Inline plocha byla 

provozována do začátku července. Za tuto dobu byla využita po dobu 292 hodin.   

Český svaz ledního hokeje stanovuje celorepublikově začátek hokejové sezóny. V roce 2019 byl tento 

stanoven již na červenec a z toho důvodu jsme led museli vyrobit ke dni 22. 7. 2019. Jedním z největších 

uživatelů ledové plochy je HC ZUBR z.s. a ihned po tomto spolku je to HC ZUBR s.r.o. (A tým – Chance 

liga). 

Z oprav, jež jsme provedli dodavatelsky, můžeme jmenovat např. 

1) výmalba tunelu zimní stadion   37 504,- Kč 

2) oprava lavic a věšáků na šatnách  37 107,- Kč 

3) servis rolby   30 941,- Kč 

4) oprava a revize chladícího zařízení  26 870,- Kč 

Podařilo se nám opravit rolbu, u níž jsme měli od servisní firmy protokol, že rolba je neopravitelná. Tímto 

se nám podařilo ušetřit městu nemalé finanční prostředky za nákup rolby nové.  

 

Významnou nákladovou položkou je také nájem za věci movité a nemovité, který u zimního stadionu činil 

v roce 2019 částku 662 tis. Kč.   

V rámci větších oprav byly ze strany města provedeny servisy chladících kompresorů v celkové hodnotě 

402 944,52 Kč. S městem Přerov naše organizace také spolupracovala při přípravě investiční akce 

rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na zimním stadionu, která by se měla v následujících letech 

realizovat. Zároveň byla v roce 2019 zpracována projektová dokumentace na opravu střechy nad šatnami a 

hotelem zimní stadion, která je v havarijním stavu. Realizace akce je plánována na rok 2020. 
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Přehled využití zimního stadionu v Přerově v hodinách v jednotlivých měsících 

        

měsíc Zubr z.s. Zubr s.r.o 
Záhorská 

liga 
OIHL a 

IHC ostatní 
veřejné 
bruslení Celkem 

květen 51 15 0 87 22 0 175 

červen 27 0 0 72 18 0 117 

červenec 68 14 0 0 5 0 87 

srpen 226 51 13 0 20 0 310 

září 181 55 30 9 37 0 312 

říjen 195 61 29 15 48 16 364 

listopad 181 45 30 18 55 14 343 

prosinec 196 52 23 9 48 18 346 

 

Městská sportovní hala (středisko 506) 

Primární zaměření provozu je poskytování haly k míčovým a jiným sportům veřejnosti, sportovním klubům 

a spolkům, MŠ a ZŠ v rámci služeb obecného hospodářského zájmu. Největším uživatelem haly je Volejbal 

Přerov z.s. Veřejnost halu využívá velmi málo i s ohledem na její kapacitní možnosti, zejména v podzimním, 

zimním a jarním období, kdy ji výrazně využívá právě Volejbal Přerov z.s. V měsících červen – září je hala 

využívána minimálně.  

 

Městská sportovní hala nevyžadovala z naší strany ani ze strany vlastníka, tj. města Přerov, žádné větší 

opravy a údržbu. Běžnou opravu a údržbu jsme prováděli prostřednictvím zaměstnanců organizace.  

V roce 2019 jsme nechali zpracovat nabídku na repasování současného osvětlení v hale. Aktuálně jsou 

v hale světla výbojková, která jsou velmi poruchová a jejich svítivost je na hranici možného hraní ligových 

zápasů volejbalu.  
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Přehled využití městské sportovní haly v Přerově v hodinách v jednotlivých měsících 

     měsíc Volejbal z.s. FBC z.s. ostatní Celkem 

květen 80 12 12 104 

červen 41 0 6 47 

červenec 8 0 5 151 

srpen 68 0 0 68 

září 121 20 7 148 

říjen 151 26 30 216 

listopad 102 28 52 182 

prosinec 97 18 30 145 

 

Hotel zimní stadion (středisko 504) 

V případě tohoto střediska se jedná vzhledem ke své povaze o ekonomickou činnost organizace, která 

nebyla v roce 2019 podporována příspěvkem od města Přerov.  

Primární zaměření je poskytování ubytování uživatelům sportovišť, která společnost spravuje, tzn. klubům a 

spolkům využívajících ledovou plochu, in-line plochu, bazén či sportovní halu.  

Mimo sportovců se na hotelu ubytovávají v menší míře zaměstnanci firem, kteří dočasně pracují na 

Přerovsku a např. cyklisté v rámci své rekreace. 

V hotelové části má sídlo společnost Sportoviště Přerov s.r.o. V hotelu najdeme 11 pokojů po 4 lůžkách. 

Veškeré pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV a chladničku. Ubytování v hotelu zimní stadion si můžete 

objednat i přes portál hotel.cz. 

Příjem hotelu jsme se snažili zvýšit tím, že jsme pronajali prostory, které dříve sloužily jako sklady. Ke 

konci května skončil také nájem bývalé nájemkyni restaurace. Chtěli jsme tento prostor opětovně 

pronajmout. Jelikož však byl problém najít nájemce, rozhodli jsme se, že ubytovaným sportovním klubům a 

spolkům poskytneme možnost plné penze, kdy jídlo budeme do restaurace dovážet a sami jej budeme 

vydávat. Zároveň jsme otevřeli restauraci v omezené míře (pouze alko- a nealko- nápoje a drobné 

pochutiny) přes domácí hokejové zápasy. Již po prvních zápasech jsme zjistili, že i při takto omezeném 

provozu restaurace, jsme schopni vydělat mnohonásobně více, než by činil náš příjem z dlouhodobého 

nájmu restaurace. Navíc bychom nebyli schopni zajistit pro naše hotelové hosty snídaně a tyto by musely 

být řešeny dodavatelsky od případného nájemce, což by pro nás znamenalo také ztrátu části současných 

příjmů.  
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Kavárna plavecký areál (středisko 505) 

V případě kavárny se jedná o druhou tzv. ekonomickou činnost, na jejíž činnost nebyl v roce 2019 

poskytován příspěvek od města Přerov. Kavárna se skládá ze dvou částí: 

1) bufetové okénko – poskytuje pochutiny a rychlé občerstvení s sebou (párek v rohlíku, hamburger, 

hranolky, aj.) 

2) kavárna – poskytuje výbornou kávu, horkou čokoládu, palačinky, zákusky, rychlé občerstvení 

s konzumací v příjemném prostředí 

Prostor kavárny je plně funkční od půlky 9/2019. Do této doby jsme se snažili jej upravit tak, aby se hostům 

v kavárně líbilo. Abychom minimalizovali náklady, nechali jsme opravit pouze stěnu za barem, upravit 

stávající bar, velké jídelní stoly jsme nahradili kavárenskými stolky, které byly do této doby na hotelových 

pokojích. Koupili jsme nové židle za přijatelnou cenu. Svépomocí jsme upravili elektroinstalaci, vymalovali, 

olepili okenní parapety dekorativní fólií, aj. drobné úpravy. Zároveň jsme oslovili firmu Pfanner, která nám 

zapůjčila kvalitní kávovar a rozšířili jsme také nabídku produktů.  

V roce 2019 zakoupila organizace od Technických služeb města Přerova vyřazený dřevěný stánek do areálu 

PA za účelem rozšíření nabídky poskytovaného občerstvení v rámci areálu v letním období. Bohužel vlivem 

nízké návštěvnosti a špatného počasí v letních měsících, byl stánek v loňském roce ztrátový. Dohody za 

pracovníky v letním období nás stály cca 107 tis. Kč a přínos byl minimální. V roce 2020 bychom chtěli 

právě na plaveckém areálu v prostoru u našeho občerstvení pořádat pravidelné promítání letního kina, 

abychom tržby kavárny zvýšili. Zároveň máme v plánu pořádání přednášek a jiných akcí přímo v prostoru 

kavárny. Věříme, že se nám podaří pro rok 2020 tržby kavárny zvednou tak, aby se stala 

samofinancovatelnou.   

  

Přehled výnosů kavárny v jednotlivých měsících: 

 

 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

výnosy v Kč 79 103 129 922 92 728 95 928 73 236 139 429 176 371 138 356 
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Obrázek 2 - Kavárna před úpravou 

 

 

Relaxační centrum na MSH (středisko 507) 

Relaxační centrum bylo vybudováno v roce 2012 a jedná se o třetí ekonomickou činnost společnosti. 

Relaxační centrum se nachází v přístavbě městské sportovní haly. V rámci relaxačního centra u nás můžete 

využít finskou saunu, infrasaunu, whirlpool a odpočinkovou místnost.  

Relaxační centrum bývalo v minulosti v provozu od října do dubna následujícího roku a využíváno bylo 

pouze spolky a kluby ve velmi malé míře. V době, kdy jsme správu sportovišť převzali, bylo relaxační 

centrum v odstávce. O tom, že je na městské sportovní hale možnost jeho využití veřejnost nevěděla.  

Abychom o existenci wellness centra uvědomili širokou veřejnost, zavedli jsme spolupráci s portálem 

Slevomat. Prodej poukázek do našeho centra byl úspěšný a nyní již máme klienty, kteří se k nám rádi vrací a 

wellness se začíná hojně využívat.  

Jsme přesvědčeni, že wellness centrum bude v budoucích obdobích soběstačné.  

 

Obrázek 1 - Kavárna po úpravě 

 



 

 
17 

 

Oblast zaměstnanecké politiky 

 

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o. zabezpečovala v roce 2019 provozní činnost s počtem pracovníků níže 

uvedených v tabulce. 

Rozdělení pracovníků do jednotlivých kategorií: 

Kategorie Stav k 1. 5. 2019 Stav k 31. 12. 2019 

Vedení společnosti 1 1 

Dozorčí rada 3 3 

THP pracovníci 4 6 

Dělníci 33 37 

CELKEM 41 47 

  

Střediska Počet pracovních úvazků 
k 1. 5. 2019 

Počet pracovních úvazků  
k 31. 12. 2019 

Režijní společné středisko (500) 5 7 

Plavecký areál (501) 22 24 

Koupaliště Penčice (502) 0 0 

Zimní stadion (503) 9 10 

Hotel Zimní stadion (504) 1,8 1,8 

Kavárna (505) 2 2 

Městská sportovní hala (506) 1 2 

Relaxační centrum (507) 0,2 0,2 

Celkem 41 47 

 

Nemocnost - období Počet dnů Z toho ženy 

1.5.-31.12.2019 669 400 

Nemocnost v % za pracovní dny 9,71 % 5,81 % 

 

Z výše uvedeného počtu pracovníků byli v roce 2019 dva zaměstnanci na mateřské dovolené a jedna 

pracovnice od května dlouhodobě nemocná. Jako zástup za dlouhodobou nemoc byla na pozici úklid 

Městské sportovní haly přijata nová pracovnice. Do pracovního poměru nastoupila v měsíci srpnu, tedy před 

začátkem provozu Městské sportovní haly, který je každoročně plně zahájen od září.  

Stav zaměstnanců je ovlivněn také jedním pracovníkem údržby Zimního stadionu, který v rámci projektu 

přeměny ze společnosti Teplo Přerov a.s. na novou společnost Sportoviště Přerov s.r.o. nepřešel a následně 

byl v květnu na tuto pozici přijat pracovník nový.  
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V rámci projektu přeměny také nepřešla pracovnice na pozici provozní kavárny. Na její místo byla přijata 

nová provozní společně s jednou pracovnicí obsluhy kavárny a bufetu, aby byl možný provoz bufetového 

okénka a kavárny a zároveň byla zajištěna zastupitelnost.  

Nově vzniklá organizace neměla pracovnici na pozici účetní, proto byla přijata 20. 5. 2019 nová pracovnice, 

která tuto pozici obsadila. Následně v září nastoupila nová zaměstnankyně na pozici mzdová účetní, kdy se 

předpokládá, že po zaškolení převezme v roce 2020 mzdovou agendu a tato činnost již nebude muset být 

zajišťována externí mzdovou účetní.  

Po odchodu ZTP pracovníka v září 2019, začleněného do údržby Zimního stadionu byl na tuto pozici přijat 

v říjnu 2019 nový pracovník. Před skončením tohoto pracovního poměru splňovala společnost alespoň 

z části povinný podíl ZTP pracovníků. Po skončení pracovního poměru s tímto zaměstnancem bylo nutné 

odvést vyšší poplatek Úřadu práce za neplnění povinného počtu ZTP pracovníků, který měl být při počtu 

zaměstnanců společnosti 1,61 osob. 

Ve společnosti došlo k převodu pracovního místa ze Zimního stadionu na Plavecký areál. Zaměstnanec na 

tomto místě v roce 2019 čerpal rodičovskou dovolenou. Z toho důvodu byl v listopadu přijat na tuto pozici 

nový pracovník jako zástup za mateřskou dovolenou. 

Odpovědný zástupce pro hostinskou činnost k provozování kavárny a restaurace na hotelu Zimní stadion je 

zajištěn pracovníkem na dohodu o provedení práce, a to z důvodu, že nikdo ze zaměstnanců nesplňuje 

podmínky pro provozování této činnosti. 

V letním provozu je chod plaveckého areálu v Přerově a koupaliště v Penčicích doplněn o pracovníky na 

dohodu o provedení práce a stejně tak je zajišťováno bruslení veřejnosti na Zimním stadionu a obsluha 

restaurace na hotelu v době jejího provozu.  

V roce 2019 poskytovala společnost v rámci benefitů pro své zaměstnance poukázky na stravování a pro 

část zaměstnanců, kteří přešli od bývalého zaměstnavatele také příspěvek na penzijní připojištění.  

Na společnost Sportoviště Přerov přešla v rámci projektu přeměny ze společnosti Teplo Přerov a.s. 

kolektivní smlouva s odborovou organizací. Tato smlouva upravovala kolektivní a individuální vztahy mezi 

zaměstnanci a zaměstnavatelem v oblasti pracovněprávních a mzdových nároků. Kolektivní smlouva se 

vztahovala na všechny zaměstnance, kteří přešli k 1. 5. 2019 ze společnosti Teplo Přerov a.s. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 
(dle ust. §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

                                                                                                         

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o. se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,                  

IČ: 07793863, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 77247, vložka 77247, je součástí uskupení, ve 

kterém existují následně popsané vztahy. 

A) Struktura vztahů propojených osob 

Ovládající osoba – jediný společník, tj. podíl 100% Statutární město Přerov. 

Přerov, Bratrská 34, IČ: 00301825 

Další ovládané osoby: 

1. Příspěvkové organizace – jediný zřizovatel 

2. Teplo a.s., IČ: 25391453 – podíl 100% 

3. Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337 - podíl 100% 

4. Technické služby města Přerova s.r.o., IČ: 27841090 

 

B) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob) 

Podnik vykonává samostatně podnikatelskou činnost, tj. provozování sportovních zařízení, velkoobchod           

a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, stravování v restauracích, u stánků a v mobilních 

zařízeních, pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.  

C) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud se týkaly 

majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby 

V roce 2019 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku 

přesahujícího 10% vlastního kapitálu společnosti.  

 

Dne 15. 1. 2019 vznikla společnost Sportoviště Přerov s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku. Předmětem 

podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská 

činnost. Datum zahájení činnosti nastal 1. 5. 2019. V rámci projektu přeměny – rozdělení ve formě 

odštěpení sloučením ze dne 11. 3. 2019 přešla část jmění společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 

sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 1839, která je specifikovaná v projektu na společnost 

Sportoviště Přerov s.r.o.  
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Transakce, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel 

1) Dodávky zboží 

Nenastaly 

2) Dodávky služeb 

Smluvní strana Doklady Plnění Předmět transakce Protiplnění Poznámka 

příspěvkové organizace Faktury průběžně 
Poskytování tělovýchovných 

zařízení 
platba 

uhrazeno dle data 

splatnosti 

Statutární město Přerov vyúčtování měsíčně 

Poskytování služeb 

obecného hospodářského 

zájmu 

Vyrovnávací 

platba 

uhrazeno v souladu se 

smlouvou 

 

3) Poskytnuté půjčky 

Nenastaly. 

4) Nájemní smlouvy 

Nenastaly. 

5) Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby 

Smluvní strana Typ 

smlouvy 

Plnění Předmět transakce Protiplnění Poznámka 

Statutární město Přerov darovací jednorázově 
Poskytnutí nepeněžitého 

daru 
-- -- 

 

6) Dodávky materiálu a zboží, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel 

Smluvní strana Doklady Plnění Předmět transakce Protiplnění Poznámka 

Technické služby Faktura jednorázově 
Nákup stánku pro 

občerstvení 
platba 

uhrazeno dle data 

splatnosti 

 

7) Dodávky služeb, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel 

Smluvní strana Doklady Plnění Předmět transakce Protiplnění Poznámka 

Technické služby faktury průběžně Odvoz a uložení odpadu platba 
uhrazeno dle data 

splatnosti 

Technické služby faktura jednorázově úklid  a likvidace dřevin platba 
uhrazeno dle data 

splatnosti 

Teplo Přerov  smlouva 
průběžně 

do 15.8.  
zpracování mzdové agendy platba  

uhrazeno dle data 

splatnosti 

Teplo Přerov faktury měsíčně 
dodávka tepla a teplé 

užitkové vody 
platba 

uhrazeno dle data 

splatnosti 

Teplo Přerov faktury měsíčně dodávka solární energie platba 
uhrazeno dle data 

splatnosti 
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8) Poskytnuté půjčky, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel 

Nenastaly 

9) Nájemní smlouvy, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel 

Smluvní strana Doklady Plnění Předmět transakce Protiplnění Poznámka 

Statutární město Přerov Faktury měsíčně Nájem věcí nemovitých platba 
Uhrazeno dle data 

splatnosti 

Statutární město Přerov Faktury měsíčně Nájem věcí movitých platba 
Uhrazeno dle data 

splatnosti 

 

10) Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby 

Nenastaly.  
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