
Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

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

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Bratrská 709/34, 75002 Přerov - Přerov I-Město 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – č. účtu: 1884482379/0800 

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem statutárního města Přerova 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

 

Sportoviště Přerov, s. r. o. 

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

IČ: 07793863 

DIČ: CZ07793863 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77247 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – č. účtu: 8087972/0800 

zastoupené: Mgr. Jaroslavem Hýzlem, jednatelem společnosti 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého 

příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

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

 

 

I. 

Preambule 

 

1. Příjemce je obchodní společností vzniklou zápisem do obchodního rejstříku ke dni 15. 1. 2019, 
přičemž výše jejího základního kapitálu činí 200 000,-- Kč. Jediným společníkem příjemce je 
statutární město Přerov. 

 

2. Poskytovatel je jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o., který se 
základním kapitálem u této společnosti podílí svým splaceným peněžitým vkladem 200 000,-- 
Kč, přičemž výše jeho obchodního podílu činí 100 %. 
 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dobrovolný peněžitý příplatek mimo základní 

kapitál ve výši 811 151,11 Kč k pokrytí ztráty z ekonomické činnosti a dalších 33 783,35 Kč 
k vyrovnání záporného vlastního kapitálu společnosti příjemce. Příjemci tak budou poskytnuty 
finanční prostředky v celkové výši 844 934,46 Kč. 

 



2. Poskytovatel poskytne příjemci peněžitý příplatek mimo základní kapitál podle odstavce 1 
tohoto článku smlouvy bezhotovostním převodem na peněžní účet příjemce vedený u České 
spořitelny, a. s., č. účtu: 8087972/0800,  a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 
 

 
3. Příjemce závazek poskytovatele podle odstavce 1, 2 tohoto článku smlouvy přijímá, přičemž se 

zavazuje, že použije finanční příplatek na účely uvedené v odstavci 1 tohoto článku, což vyplývá 
ze zaslané žádosti o spolupráci při řešení výsledku hospodaření za rok 2019, kterou příjemce 
zaslal na útvar Kanceláře tajemníka dne 14. 5. 2020 a následně svou žádost doplnil dne 26. 5. 
2020 poté, co o tomto způsobu řešení ztráty rozhodla dne 14. 5. 2020 Rada města Přerova při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti příjemce dne 14. 5. 2020. 

 
4. Příjemce bere na vědomí, že součástí této smlouvy jsou i následující přílohy: 

 
a) Žádost o spolupráci při řešení výsledku hospodaření za rok 2019 ze dne 14. 5. 2020, 
b) Rozhodnutí jediného společníka ze dne 14. 5. 2020, 
c) Žádost o opravu v částce navýšení vlastního kapitálu ze dne 26. 5. 2020. 

 
 

III. 
Podmínky pro poskytnutí příplatku 

 
1. Příjemce potvrzuje, že souhlas s poskytnutím příplatku byl udělen rozhodnutím jediného 

společníka statutárního města Přerova a to Radou města Přerova při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti příjemce ze dne 14. 5. 2020, o čemž byl sepsán „Zápis z jednání jediného 
společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Sportoviště, s. r. o.“ advokátní 
kanceláří JUDr. Petra Dutka a to dne 14. 5. 2020. 
 

2. Poskytnutím peněžitého příplatku příjemci ze strany poskytovatele se nemění výše vkladu 
poskytovatele jako společníka ve společnosti příjemce. 
 
 
 

IV. 
Podpora de minimis 

 
1. Poskytovatel prohlašuje a příjemce bere na vědomí, že dnem účinnosti této smlouvy 

poskytovatel poskytuje příjemci podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU L 352 dne 24. 12. 
2013, ve výši 844 934,46 Kč, která odpovídá celkové výši poskytnutého finančního příplatku 
mimo základní kapitál.   
 

2. Vzhledem k tomu, že poskytovatel jako poskytovatel veřejné podpory malého rozsahu 
(de minimis) je podle ust. § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat údaje 
o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci do centrálního registru podpor malého 
rozsahu, poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy zaznamená do centrálního registru podpor malého rozsahu údaje o podpoře, kterou 
poskytne příjemci na základě této smlouvy, a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnost 
této smlouvy sdělí příjemci přesnou výši poskytnuté podpory dle přepočtového kurzu vydaného 
Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí podpory. 
 
 
 
 
 
 
 



V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Zveřejnění této smlouvy v registru zajistí poskytovatel finančního 
příspěvku. 
 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neplatným nebo neúčinným, 
zavazují se smluvní strany nahradit je ustanovení platným a účinným při zachování účelu, 
pro který je tato smlouva uzavírána. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 
vyhotoveních obdrží každá smluvní strana. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání podle své pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
 

VI. 
Doložka obce 

 
Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního jednání podmíněná 
schválením poskytnutí peněžitého příplatku Zastupitelstvem města Přerova na jeho 13. 
zasedání konaném dne 8. 6. 2020 usnesením č. ………../2020. 

 

 

V Přerově dne ……… 

 

 

Za poskytovatele: Statutární město Přerov  Za příjemce: Sportoviště Přerov, s. r. o. 

 

 

 

……………………………………   ………………………………………… 

Ing. Petr Měřínský     Mgr. Jaroslav Hýzl 

       primátor                 jednatel 


