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Základní identifikační údaje 

 

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. 2021) 

 

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI  

(Rada města Přerova) 

 
Ing. Petr Měřínský  primátor, člen Rady města Přerova 

Ing. Hana Mazochová náměstkyně primátora, členka Rady města Přerova 

Mgr. Petr Kouba  náměstek primátora, člen Rady města Přerova 

Michal Zácha, DiS.  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 

 
 

Mgr. Petr Kopřiva  předseda dozorčí rady 

Bc. Zora Veruzábová    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). V roce 

2019 byla všechna městská sportovní zařízení spravována společností Sportoviště Přerov s.r.o. pouze 8 

kalendářních měsíců. Rok 2020 byl prvním celým rokem. Měl ukázat specifika všech jednotlivých měsíců 

v průběhu roku u jednotlivých sportovních zařízeních. Tento rok však poznamenala epidemie Covid-19, kdy 

byla činnost společnosti výrazně omezována vládními nařízeními. První uzavření všech našich provozoven 

nastalo 11.3.2020 a trvalo do 25.5.2020. Druhé uzavření našich provozoven vešlo v platnost od 

9.10.2020. Otevřít jsme mohli pouze na 12 dní v prosinci. Poté byly všechny provozovny opět nařízením vlády 

uzavřeny. I rok 2021 byl výrazně poznamenán epidemií Covid-19, kdy byla všechna sportovní zařízení  

uzavřena od začátku roku až do 31.5.2021. Do této doby mohli trénovat pouze profesionální sportovci. Od 

1.6. mohl být provoz všech sportovních zařízení vč. wellness obnoven, ale museli být dodržovány opatření 

spočívající v kontrole, zda je návštěvník očkován, testován či prodělal nemoc. Z tohoto důvodu jsme museli 

v roce 2020 i 2021 přijímat velmi nepopulární opatření, jako např. ponechat od 1.11.2020 do 6.4.2021 většinu 

zaměstnanců doma s náhradou mzdy ve výši 75 %. Snažili jsme se také maximalizovat úspory na energiích. 

Celkové příjmy společnosti v obou těchto letech zaznamenaly vysoký propad, který byl částečně 

kompenzován státními dotacemi, o které jsme žádali.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
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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.   

 

Předně 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.      

 

V období říjen–květen se na příjmech společnosti významně podílí pronájmy sportovních klubů, spolků, 

plavecké školy atd. V letních měsících jsou naopak příjmy hlavně z plavání veřejnosti. S ohledem na opatření 

vlády ohledně uzavření sportovišť jsme na plaveckém areálu dosáhli nižších příjmů oproti očekávané 

skutečnosti o více než 2 646  tis. Kč. Oproti roku 2020 tento pokles činil cca 1 634 tis. Kč. I když v letních 

měsících mohl být plavecký areál otevřen, tak i v této době bylo nutné dodržovat zpřísněné podmínky, kdy 

vstup na bazén mohl být povolen pouze osobám očkovaným, testovaným, a to i přímo na místě samotestem 

příp. těm, kteří prodělali nemoc. Na podzim došlo k dalšímu zpřísnění podmínek a plavecký areál mohli 

navštěvovat pouze osoby očkované, či testované v oficiální laboratoři, což však znamenalo další pokles 

návštěvnosti.  

V nákladových položkách jsme šetřili zejména na ostatních službách cca 560 tis. Kč, energiích cca 480 tis. Kč  

a mzdových nákladech cca 800 tis. Kč. Velkou část oprav jsme řešili svépomocí s nákupem nezbytného 

materiálu. Z oprav, jež jsme nebyli schopni provést sami a byly provedeny dodavatelsky, můžeme jmenovat 

např.  

- Oprava EZS plavecký areál    46 608,- Kč 

- Úprava prostoru pokladny plav.areál              30 460,- Kč 

- Výměna zámků u šatních skříněk              63 330,- Kč 

- Čištění potrubí jednot.bazénů celkem           104 387,- Kč  

 

Jednou z nejvýznamnějších nákladových položek je mimo energie nájem hrazený statutárnímu městu Přerov, 

který činil u tohoto střediska v roce 2021 cca 2 553 tis. Kč.  
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Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány také na hygienické a desinfekční prostředky a zákonné rozbory 

vody ve všech bazénech.  
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Jelikož jsme v roce 2021 museli mít část roku plavecký areál z důvodu vládních nařízení uzavřen, měli jsme 

možnost u tohoto střediska žádat o tyto kompenzace:  

 

 

Název programu Schválená částka v Kč 

Covid – Nájemné 231 453,87 

Covid – Ubytování 0,00 

Antivirus A 0,00 

Covid – Gastro – Uzavřené provozy 714 866,88 

Covid 2021 1 141 734,70 

Celkem 2 088 055,45 

 

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 2021 pronajato nájemci, jenž jeho provoz zajišťoval. 

V roce 2021 bylo letní koupaliště v provozu od 26. 6. – 31. 8. V průběhu tohoto období bylo celkem 17 dnů, 

kdy v důsledku počasí muselo být koupaliště zcela uzavřeno.  

Mnoho drobných oprav a údržby na koupališti v Penčicích prováděli přímo zaměstnanci organizace.  

Větší opravy a investice jsme žádali od města Přerov, k jejich realizaci však v roce 2021 nedošlo. Mezi tyto 

opravy a rekonstrukce patří např. rekonstrukce sociálního zařízení, výměnu oken a dveří v zázemí koupaliště, 

oprava terasy, předláždění všech ploch v areálu, výstavba věže plavčíka aj.  

 

I na toto středisko byla účtována poměrná část schválených kompenzací, a to v této výši: 

 

Název programu Schválená částka v Kč 

Covid – Nájemné 2 312,07 

Covid – Ubytování 0,00 

Antivirus A 0,00 

Covid – Gastro – Uzavřené provozy 2 126,69 

Covid 2021 98 027,73 

Celkem 102 466,49 
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Zimní stadion (středisko 503) 

Funkcí tohoto střediska je provoz zimního stadionu a in-line plochy pro veřejnost, místní spolky, kluby, ZŠ, 

MŠ v rámci služeb obecného hospodářského zájmu.  

U zimního stadionu byl rok 2021 také ve znamení vládních opatření proti Covid-19. V úvodu roku mohla být 

ledová plocha využívána pouze profesionálními sportovci, což znamenalo výrazné omezení příjmů 

společnosti. Poklesu nákladů v této době však nemohlo být dosaženo s ohledem na stále probíhající Chance 

ligu, kdy musel být led udržován v prvotřídní kvalitě. Led byl v roce 2021 rozpuštěn v období od 1.4. – 

31.5.2021. Následně na základě žádosti hokejového klubu mládeže a po schválení orgánů společnosti došlo 

k opětovnému vyrobení ledové plochy k 1.6.2021. Od tohoto data až do 25.7.2021 probíhal pronájem ledu na 

základě speciální smlouvy uzavřené mezi HC ZUBR z.s. a společností Sportoviště Přerov. Od 1.6.2021 byla 

tedy ledová plocha nepřetržitě v provozu až do konce roku 2021. Z výše uvedených důvodů nebyla v roce 

2021 vůbec v provozu in-line plocha. Jelikož byl na tomto středisku celý rok vysoce energeticky nákladný, 

nedošlo na položkách energií k žádné úspoře. Výraznějších úspor bylo dosaženo pouze u položky mezd, kde 

byli většinu směn v prvním pololetí pracovníci zimního stadionu doma na překážce s náhradou mzdy ve výši 

75 % a na pracoviště docházeli v omezeném režimu. 

 

Většinu oprav jsme si prováděli svépomocí, příp. v nejnutnějším rozsahu, tak abychom náklady na opravy 

minimalizovali. 

Z oprav, jež jsme nebyli schopni provést sami a byly provedeny dodavatelsky, můžeme jmenovat např.  

čištění osvětlení na hale ZS vč. kontroly spojů  44 479,34 Kč 

 

Jednou z nejvýznamnějších nákladových položek je po energiích a mzdách nájem hrazený za užívání 

nemovitostí a movitých věcí. V roce 2021 činil tento nájem u střediska zimní stadion cca 1 721 tis. Kč.  

 

Na středisko zimní stadion byla účtována tato poměrná část schválených kompenzací: 

 

Název programu Schválená částka v Kč 

Covid – Nájemné 92 211,20 

Covid – Ubytování 0,00 

Antivirus A 0,00 

Covid – Gastro – Uzavřené provozy 308 967,39 

Covid 2021 607 387,48 

Celkem 1 008 566,07 
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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 

leden 0 86 0 0 0 0 86 

únor 0 99 0 0 0 0 99 

březen 0 84 0 0 0 0 84 

duben 0 0 0 0 0 0 0 

květen 0 0 0 0 0 0 0 

červen 216 0 0 0 0 0 216 

červenec 271 0 0 0 0 0 271 

srpen 228 51 18 0 7 0 304 

září 190 48 36 15 21 5 315 

říjen 191 50 36 14 29 15 335 

listopad 185 48 31 14 28 20 326 

prosinec 203 40 20 10 29 25 327 

 

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, žádné větší opravy a údržbu. Běžnou opravu a údržbu 

jsme prováděli prostřednictvím zaměstnanců organizace.  
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Na středisko městské sportovní haly byla účtována poměrná část schválených kompenzací v této výši: 

 

Název programu Schválená částka v Kč 

Covid – Nájemné 35 405,95 

Covid – Ubytování 0,00 

Antivirus A 0,00 

Covid – Gastro – Uzavřené provozy 59 156,47 

Covid 2021 74 962,30 

Celkem 169 524,72 

 

 

Přehled využití městské sportovní haly v Přerově v hodinách v jednotlivých měsících 

     

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

leden 99 0 0 99 

únor 105 0 0 105 

březen 40 0 0 40 

duben 45 0 5 50 

květen 92 0 20 112 

červen 96 10 26 132 

červenec 0 0 16 16 

srpen 119 3 31 153 

září 121 18 30 169 

říjen 144 21 29 194 

listopad 150 24 38 212 

prosinec 80 19 39 138 
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Hotel Zimní stadion (středisko 504) 

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

v roce 2021 podporována příspěvkem od města Přerov.  

Hlavní 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 se stále větší oblibou 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. 

V roce 2020 jsme u tohoto střediska provedli organizační změny, zohledňující rozdělení mezd zaměstnanců, 

podílejících se na společném provozu zimního stadionu, hotelu, wellness i městské sportovní haly a ve zrušení 

jednoho pracovního místa recepční a úklidu. I přes provoz omezený vládními opatřeními, se nám podařilo 

v roce 2021 u nás na hotelu a plaveckém areálu uskutečnit několik soustředění české reprezentace vodního 

póla.  

 

Z oprav, jež jsme nebyli schopni provést sami a byly provedeny dodavatelsky, můžeme jmenovat např.  

Oprava dvou sprchových koutů  77 686,- Kč 

Výroba nábytku na pokoje hotelu  49 896,- Kč 

 

Výnosy u tohoto střediska byly oproti očekávání překročeny o cca 150 tis. Kč a hotel dosáhl celkového zisku 

ve výši cca 329 tis. Kč.  

 

 

Jelikož jsme museli mít část roku 2021 středisko hotel uzavřeno, mohli jsme i zde čerpat kompenzace státu, 

které byly účtovány v této výši: 
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Název programu Schválená částka v Kč 

Covid – Nájemné 50 313,58 

Covid – Ubytování 143 000,00 

Antivirus A 0,00 

Covid – Gastro – Uzavřené provozy 0,00 

Covid 2021 0,00 

Celkem 193 313,58 

 

Kavárna plavecký areál (středisko 505) 

V případě kavárny se jedná o druhou tzv. ekonomickou činnost, na jejíž činnost nebyl v roce 2021 poskytován 

příspěvek od města Přerov. Kavárna se skládá ze tří 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 

3) stánek s občerstvením – přístupný z venkovního areálu, provozovaný pouze v letních měsících.  

Celý rok 2021 hospodaření střediska kavárny ovlivňovala opatření v souvislosti s Covid-19. Prvních pět 

měsíců roku byla kavárna zcela uzavřena, jelikož bazén mohli využívat pouze profesionální sportovci a 

uskutečnila se zde pouze dvě soustředění vodního póla. Příjmem kavárny byly v této době pouze stálé příjmy 

za pronájmy některých prostor plaveckého areálu a příjmy z provozování Zásilkovny, kterou jsme zřídili právě 

kvůli využití pracovníků v době uzavření areálu. Pracovnice kavárny byla v době uzavření kavárny doma, kdy 

na ni bylo žádáno o příspěvek v rámci programu Antivirus A a následně Antivirus A+, kdy celkově tyto dotace 

za rok 2021 činili cca 146 tis. Kč. V následujících měsících byla návštěvnost kavárny ovlivněna nutností 

prokazovat se při její návštěvě testem z oficiálního odběrového místa či očkováním. 

Přehled výnosů kavárny v jednotlivých měsících v Kč: 

 

Měsíc 2019 2020 2021 

Leden 0 186 026 52 290 

Únor 0 158 954 50 286 

Březen 0 56 424 58 545 

Duben 0 0 36 175 

Květen 79 103 18 646 56 865 

Červen 129 922 73 923 117 526 

Červenec 92 728 158 191 164 601 

Srpen 95 928 188 196 183 282 

Září 73 236 60 085 132 789 

Říjen 139 429 33 787 154 441 

Listopad 176 371 0 156 347 

Prosinec 138 356 22 283 137 998 
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Jelikož jsme museli mít část roku 2021 středisko kavárna uzavřeno, mohli jsme i zde čerpat kompenzace státu, 

které byly účtovány v této výši: 

 

Název programu Schválená částka v Kč 

Covid – Nájemné 6 491,81 

Covid – Ubytování 0,00 

Antivirus A 145 910,00 

Covid – Gastro – Uzavřené provozy 64 721,00 

Covid 2021 0,00 

Celkem 217 122,81 

 

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.  

Rozpočet tohoto střediska byl sestavován dle skutečnosti z minulých období, a to zejména na úrovni nákladů, 

s menší rezervou pro plánované vyšší využívání. Ani na toto středisko není dle smlouvy SOHZ poskytován 

příspěvek na provoz.  

Wellness centrum je využívané zejména v měsících leden–květen a následně září–prosinec. Bohužel po první 

část tohoto období jsme museli mít centrum zavřeno. 
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Dle našeho odhadu a dle ohlasu, jenž wellness centrum mělo, si troufáme konstatovat, že by toto středisko 

bylo v případě plného provozu soběstačné a schopno generovat zisk.  Pro rok 2022 plánujeme umožnit našim 

klientům on-line objednání přes naše webové stránky a zřízení e-shopu pro nákup dárkových poukazů. 
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Oblast zaměstnanecké politiky 

 

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o.  v roce 2021 zabezpečovala provozní činnost pracovníky, jejichž počty 

jsou zachyceny v uvedených tabulkách níže. 

Rozdělení pracovníků do jednotlivých kategorií: 

 

Kategorie Stav k 1. 5. 2019 Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 

Vedení společnosti 1 1 1 1 

Dozorčí rada 3 3 3 3 

THP pracovníci 4 6 6 6 

Dělníci 33 37 32 33 

CELKEM 41 47 42 43 

  

Střediska Počet pracovních 
úvazků  

k 1. 5. 2019 

Počet pracovních 
úvazků  

k 31. 12. 2019 

Počet pracovních  
úvazků 

k 31.12.2020 

Počet pracovních  
úvazků 

k 31.12.2021 

Režijní společné středisko 
(500) 

5 7 7 7 

Plavecký areál (501) 22 24 22 23,5 

Koupaliště Penčice (502) 0 0 0 0 

Zimní stadion (503) 9 10 8,72 8,72 

Hotel Zimní stadion (504) 1,8 1,8 0,4 0,4 

Kavárna (505) 2 2 2 1,5 

Městská sportovní hala (506) 1 2 1,72 1,72 

Relaxační centrum (507) 0,2 0,2 0,16 0,16 

Celkem 41 47 42 43 

 

Nemocnost - období Počet dnů Z toho ženy 

1.5.-31.12.2019 669 400 

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

1.1.-31.12.2020 1185 932 

Nemocnost v % za pracovní dny 11,24 % 8,84 % 

1.1.-31.12.2021 575 514 

Nemocnost v % za pracovní dny 5,31 % 4,74 % 

 

V roce 2021 zaměstnávala společnost Sportoviště Přerov s.r.o. výše uvedený počet zaměstnanců, který 

zahrnoval také jednu pracovnici na rodičovské dovolené. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu počtu 
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pracovníků v dělnické kategorii o jednoho zaměstnance. Ke zvýšení počtu pracovníků došlo na středisku 501 

– Plavecký areál o 1,5 zaměstnance, a naopak byl snížen o 0,5 pracovníka stav na středisku 505 – Kavárna.  

Největší změny nastaly na středisku 501 – Plavecký areál, kdy v dubnu 2021 ukončila pracovní poměr 

zaměstnankyně pracující na pozici uklízečka. Tato volná pozice byla obsazena od 1.6.2021 novou pracovnicí.  

K datu 9.5.2021 ukončila pracovní poměr další pracovnice, a to na pozici plavčík. Pracovní pozice byla 

několik měsíců neobsazena z důvodu nemožnosti obsazení pozice vhodným kandidátem a uvedené místo bylo 

řešeno za pomocí dohod o provedení práce. K jejímu obsazení došlo znovu od 1.8.2021 stejnou pracovnicí, 

která v květnu pracovní poměr ukončila. Avšak plná obsazenost na pozici plavčík trvala pouze do 31.8.2021, 

kdy výše zmíněná zaměstnankyně opět ukončila pracovní poměr. Volné pracovní místo bylo následně 

obsazeno od 15.10.2021.  

V srpnu 2021 nastala další změna v pracovnících střediska 501 - Plaveckého areálu, a to z důvodu odchodu 

do starobního důchodu zaměstnance pracujícího na pozici údržbář, strojník úpravny vod. Jeho pracovní místo 

bylo znovu obsazeno novým pracovníkem od 1.9.2021.  

Z důvodu opakované nemocnosti na Plaveckém areálu a zabezpečení úklidu všech prostor PA při zvyšujících 

se hygienických opatření v důsledku výskytu Covid - 19 bylo od 21.10.2021 do 30.4.2022 vytvořeno dočasné 

pracovní místo na pozici obsluha kavárny a bufetu, úklid Plaveckého areálu a koupaliště v Penčicích.  

Dále bylo také zřízeno dočasné pracovní místo na pozici pokladní PA, saunérka, obsluha kavárny a bufetu 

PA, recepční ZS, MSH a hotelu Zimní stadion, a to s platností od 8.11.2021 do 31.5.2022. K tomuto 

rozhodnutí došlo z důvodu opakované vysoké nemocnosti především u pracovnic zajišťujících provoz 

pokladny a sauny na PA. Aby však mohl být zajištěn bezproblémový provoz všech spravovaných sportovišť 

došlo k rozšíření pracovní náplně i o další střediska.  

Vzhledem k stále trvající nepříznivé situaci s onemocněním Sars-Covid 19 a rozhodnutím vlády o omezeních 

týkajících se provozů sportovišť i hotelů bylo nutné po část roku nechat zaměstnance doma, jako překážku na 

straně zaměstnavatele s omezením příjmu na 75 %.  

V roce 2019 ukončil pracovní poměr ZTP pracovník a dosud společnost jiného ZTP zaměstnance 

nezaměstnává. Z tohoto důvodu není splněna podmínka pro plnění povinného podílu ZTP pracovníků, který 

byl pro rok 2021 vypočten ve výši 1,47 osob. Od tohoto počtu se také odvíjí výše poplatku pro Úřad práce.  

Odpovědným zástupcem pro hostinskou činnost k provozování kavárny a restaurace na hotelu Zimní stadion 

je i nadále pracovník na dohodu o provedení práce, a to z důvodu, že ani nyní nikdo ze zaměstnanců nesplňuje 

podmínky pro provozování této činnosti. 

Při letním provozu Plaveckého areálu v Přerově a koupališti v Penčicích jsou určité pracovní pozice 

obsazovány pracovníky na dohodu o provedení práce. Stejným způsobem je zajišťováno i bruslení veřejnosti 

na Zimním stadionu. 

Zaměstnancům jsou i nadále poskytovány benefity jako poukázky na stravování a příspěvek na penzijní 

spoření, avšak od roku 2021 mají zaměstnanci také nárok na 3 dny osobního volna. 
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Zpráva dozorčí rady 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 
(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 – podíl 100% 

 

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 2021 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.  

Transakce, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel 

1) Dodávky zboží 

Nenastaly 
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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 

Teplo Přerov a.s. faktury měsíčně 

Spotřeba elektrické energie -

přefakturace na základě 

odečtů 

platba 
uhrazeno dle data 

splatnosti 

 

3) Poskytnuté půjčky 

Nenastaly. 

4) Nájemní smlouvy 

Nenastaly. 

5) 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 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 

 

6) Poskytnuté půjčky, v nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel 

Nenastaly 

7) 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 

 

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

Nenastaly.  
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