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2. Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní partneři,
do rukou se Vám dostává výroční zpráva společnosti STAREZ-SPORT, a.s.,
společnosti, kterou založilo Statutární město Brno za účelem správy a péče
o sportovní zařízení ve městě Brně.
Se společností STAREZ - SPORT, a.s. jsem prožil rok plný práce, radosti
z jejích výsledků

a

pocitu

smysluplnosti

odrážejícím

se

ve

spokojenosti

návštěvníků našich sportovišť.
Rok 2016 nevynikal žádnou velkou investiční akcí. To ovšem neznamená,
že by se nic nedělo. Zaměřili jsme se na drobné a menší opravy a zlepšení
na provozech, které máme ve správě. Zmínil bych dvě menší investiční akce. První
je rozšíření wellness v Lázeňském a relaxačním centru Rašínova. Stávající počet
saun byl navýšen o jednu velkou, byl zde vybudován ochlazovací bazének a hlavně
velká odpočinková místnost. Toto centrum, které se díky své poloze v samém srdci
města Brna stává velmi oblíbeným, tak získalo na atraktivnosti.
Za zmínku jistě stojí i instalace nové jevištní techniky v hale Rondo. Soubor
hardwarové a softwarové technologie je nezbytnou součástí provozu haly
a především hokejových utkání. Jedná se o obsluhu „kostky“ a také například
videorozhodčího.
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. prakticky celý rok pracovala na projektové
dokumentaci vyvložkování bazénů koupaliště Riviéra nerezovým materiálem
a rekonstrukce související technologie rozvodů vody. Tento, svým rozsahem zcela
výjimečný projekt, který řeší cca 450 běžných metrů bazénových ploch, by měl být
stavebně zahájen na podzim roku 2017.
STAREZ - SPORT, a.s. je společností, která má významný úkol. Zajišťuje
pro občany města Brna veřejnou službu. Jde tedy o společnost, která je v přímém
kontaktu s občanskou veřejností, pro kterou poskytuje služby především v oblasti
sportovního vyžití. Je příjemné pozorovat stále rostoucí zájem o naše zařízení
a zvyšující se návštěvnost. Dokonce některá sportoviště, jako třeba Aquapark
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Kohoutovice, jsou už v exponovaných časech na hranici své kapacity a návštěvnost
nelze dále zvyšovat. Ale to neznamená, že není co zlepšovat. Vnímáme, že i drobná
zlepšení mají velký dopad na komfort a spokojenost příchozích návštěvníků. Proto
představenstvo společnosti rozhodlo o zřízení dvou nových středisek. Středisko
aktivit a sportu se bude věnovat hlavně přípravě sportovních akcí, jakož i zajištění
školní výuky plavání v rámci povinné školní výuky. Marketing byl v naší společnosti
dlouhodobě upozaďován na úkor přímé služby pro veřejnost. Vzhledem k tomu,
že společnost zažívá velký rozvoj a lze i očekávat správu dalších velkých sportovišť,
bylo v závěru roku 2016 nově zřízeno oddělení marketingu.

Od jeho služeb

si slibujeme, že se povědomí o nabídce naší společnosti dostane i k té části
veřejnosti, která o ni dosud nevěděla.
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. reprezentuje tým zkušených a kvalitních
zaměstnanců na čele s jejich vedením, kteří mají svoji práci a firmu rádi, což
se odráží ve vztahu k zákazníkům a v příkladné péči o svěřený majetek. Za to jim
patří velký dík. Poděkování za dobrou spolupráci patří i mým kolegům
v představenstvu a dozorčí radě společnosti.
Závěrem mi dovolte konstatovat, že společnost STAREZ - SPORT, a.s. je
stabilizovaná a dobře fungující. Návštěvnost i ekonomické výsledky jednotlivých
provozů se stále zlepšují, což jistě potěší zejména akcionáře – Statutární město
Brno. To je to dobrý základ pro vstup do dalšího období.
Vážení přátelé, těším se na setkání s Vámi při práci, při nejrůznějších
jednáních i při sportu samotném.

Antonín Crha
předseda představenstva
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3. Profil společnosti
3.1. Základní identifikační údaje
Obchodní firma společnosti:

STAREZ - SPORT, a.s.

Sídlo společnosti:

Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Datum vzniku:

21. června 2004

Právní forma:

akciová společnost

Registrace společnosti:

zapsaná

v obchodním

rejstříku

vedeném

Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou
B 4174
IČO:

26932211

DIČ:

CZ26932211

3.2. Přehled živnostenských oprávnění
-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
v rámci těchto oborů činností:
-

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti,

-

realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,

-

pronájem a půjčování movitých věcí,

-

reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

-

zprostředkování obchodu a služeb,

-

velkoobchod a maloobchod,

-

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy,

-

provozování kulturních,
pořádání

kulturních

kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,

produkcí,

zábav,

výstav,

veletrhů,

přehlídek

a obdobných akcí,
-

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti
v dopravě,

-

ubytovací služby,

-

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

-

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness

-

provozování solárií,
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-

masérské, rekondiční a regenerační služby (od 20. 1. 2016)

-

hostinská činnost,

-

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

3.3. Údaje o cenných papírech
Akcie:
Forma:

na jméno

Podoba:

Listinné

Celková hodnota:

874 366 430,- Kč

3.4. Struktura akcionářů
Vlastníkem všech listinných akcií je statutární město Brno, Dominikánské nám.
196/1, 601 67 Brno, IČO: 44992785.
3.5. Orgány společnosti a management společnosti
Statutární orgán – představenstvo – 4 členné
Předseda:

Ing. Antonín Crha

Místopředseda:

Mgr. René Novotný

Členové:

Ing. Marek Fišer
Jakub Koudelka

Dozorčí rada - 3 členná
Předseda:

Róbert Čuma

Místopředseda:

Ing. Martin Schwab

Člen:

Mgr. Jiří Dvořáček

Vedení akciové společnosti
Generální ředitel:

Mgr. Martin Mikš

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku
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4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. se zabývá provozem a správou sportovních
zařízení a v roce 2016 provozovala následující sportoviště:
-

Hala Rondo, Křídlovická 34, 603 00 Brno 1)

-

Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno 2)

-

Kluziště za Lužánkami, Sportovní 2, 602 00 Brno 2)

-

Městský baseballový stadion, Sokolova 2h, 619 00 Brno 1)

-

Koupaliště Riviéra, Bauerova 7, 603 00 Brno 1)

-

Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 2a, 623 00 Brno 2)

-

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 12, 602 00 Brno 2) 3)

-

Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 13, 615 00 Brno 2) 3)

-

Krytý Plavecký bazén Ponávka, Ponávka 3a, 602 00 Brno 2) 3)

1)

Tato sportoviště jsou ve vlastnictví společnosti STAREZ - SPORT, a.s.

2)

Tato sportoviště jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a společnost STAREZ - SPORT, a.s. je jejich

provozovatelem na základě Smluv o provozování.
3)

Tato sportoviště převzala společnost STAREZ - SPORT, a.s. do provozování od 1. 5. 2013

4.1. Celkový

hospodářský

výsledek

a

hospodářské

výsledky

středisek

s komentářem
CELKOVÉ SROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V LETECH 2010 AŽ 2016
V roce 2016 byl provozní výsledek hospodaření -22,964 milionu Kč. Srovnání
provozního výsledku, oproštěného od odpisů a dotací (či vyrovnávací platby),
za roky 2010 - 2016 – viz následující graf:
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Provozní výsledek 2010 - 2016
2016

-22964

2015

-20052

2014

-21984

2013

-19602

2012

-11924

2011

-17689

2010

-23165
-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

Pozn. od 1. 5. 2013 převzala společnost střediska po Lázních města Brna, p.o.

Ke snížení provozního výsledku došlo v důsledku těchto faktorů:
-

snížené výnosy letních koupališť v důsledku počasí (Riviéra -2,4 mil. Kč,
Zábrdovice -1 mil. Kč),

-

zvýšené náklady na opravy (Riviéra – opravy bazénových koryt, větší spotřeba
vody, oprava oplocení areálu; Rondo – opravy výměníků, modernizace jevištní
techniky; Rašínova – rozšíření wellness, odpočívárny; Ponávka – kompletní
oprava šaten, sprch, sociálního zázemí; AQ Kohoutovice – výměna převlékacích
kabin, provedení kompletní aktualizace pokladního systému z důvodu
zavedení elektronické evidence tržeb) - se zvýšením objemu prostředků
pro realizaci investičních akcí a oprav souvisí i navýšení počtu plánovaných
investičních akcí a oprav, kdy v nákladech se projeví veškeré opravy a investice
pak formou odpisů,

-

zvýšené náklady za teplo – v důsledku přechodu z parovodu na horkovod
došlo k navýšení nákladů na tepelnou energii na středisku MPS Lužánky,

-

mzdové náklady – s rozšířením činností je spojena i potřeba navýšení počtu
zaměstnanců, a to nejen v rozšiřovaných oblastech, ale i v oblastech, kde
se rozšíření činnosti projeví, tj. posílení zaměstnanci i v oblasti ekonomické
a právní; činnost byla rozšířena o:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
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-

a) vznik marketingového útvaru a střediska aktivit a sportu, které organizuje
a pořádá sportovních akce,
b) převzetí provozování občerstvení na sportovištích (jako doplňková služba
zákazníkovi)
c) navýšení počtu plánovaných investičních akcí a oprav, které souvisí
se zvýšením objemu prostředků pro realizaci investičních akcí a oprav

Hospodářský výsledek je bohužel stále zatížen odpisy, především haly Rondo
a koupaliště Riviéra, které není schopna společnost z výnosů z vlastní činnosti
pokrýt. Pokud by společnost nebyla zatížena těmito odpisy, hospodářský výsledek
by byl kladný.

Celkové srovnání výsledků hospodaření společnosti (v tis. Kč)
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů)

67688

73820

56880

71521

77194

85980

93650

Odpisy

18116

34067

34967

33785

33958

34359

34282

Výnosy (bez dotací)
Dotace/vyrovnávací
platba od roku 2013 – jen
provozní

44523

56131

44956

51918

55210

65928

70686

18334

15771

15893

22593

22457

22400

27400

-23165

-17689

-11924

-19602

-21984

-20052

-22964

-6326*

-5751*

-24468

-27734 -32011**

-29846

Provozní výsledek
Odložená daň (účet 592)
Hospodářský výsledek

-22947

-35985

-30998

Poznámka:
* Odložená daň – v roce 2012 byly pozastaveny daňové odpisy, v roce 2013 a 2014 byl odložený daňový
závazek, který zlepšuje hospodářský výsledek
**V roce 2015 a 2016 o odložené daňové pohledávce není účtováno vzhledem k tomu, že je
pravděpodobné, že základ daně je nedosažitelný.
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HALA RONDO
Po celý rok byla hala (s výjimkou kancelářských prostor sídla společnosti
a prodejny BILLA a prostor restaurace) pronajata spolku KOMETA GROUP, který
mimo nájemného hradí i veškeré provozní náklady haly.
Ekonomické výsledky haly Rondo v roce 2016, v porovnání s roky 2010 - 2015:

Srovnání výsledků hospodaření haly Rondo (v tis. Kč)
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů)

23460

15164

3573

3096

2136

2855

1956

Odpisy

13835

27000

26327

25778

25763

25796

26012

Výnosy (bez dotací)

13297

12940

8667

9397

9411

9392

9423

Dotace

11143

11143

11100

0

0

0

0

Provozní výsledek

-10163

-2224

5094

6301

7275

6537

7467

Hospodářský výsledek

-12855

-18081

-10133

-19478

-18488

-19259

-18545

Z uvedené tabulky je patrné, že provozní výsledek haly Rondo se díky pronájmu
stále zlepšuje, je ovlivněn pouze rozsahem nezbytných oprav. Změnil se z minus
10 milionů Kč v roce 2010 na plus 7,5 milionu Kč v roce 2016, což mimo jiné
významnou měrou pomáhá provozní ekonomice celé společnosti.
Celkový hospodářský výsledek v roce 2016 je oproti roku 2010 horší z důvodů
odpisů (téměř 26 milionů Kč). Oproti roku předchozímu (2015) je celkový
hospodářský výsledek zlepšený.
Z hlediska veřejnosti pak hala i za pronájmu funguje zcela standardně a je zde
široká nabídka akcí, ať sportovních či kulturních.
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MĚSTSKÝ BASEBALLOVÝ STADION
Po celý rok byl stadion pronajat společnosti Pro Draci s.r.o.
Ekonomické výsledky Městského baseballového stadionu v roce 2016, v porovnání
s roky 2010 - 2015:

Srovnání výsledků hospodaření Městského baseballového stadionu (v tis. Kč)
Rok
Náklady (bez odpisů)
Odpisy
Výnosy (bez dotací)
Dotace
Provozní výsledek
Hospodářský výsledek

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

287

221

99

136

91

88

174

1153

1153

1144

1121

1135

1060

1060

416

421

428

445

450

452

453

0

0

0

0

0

0

0

129

200

329

309

359

364

279

-1024

-953

-815

-812

-776

-696

-781

V roce 2016 byl provozní i hospodářský výsledek střediska obdobný. Hospodářský
výsledek je pak zásadně ovlivněn odpisy, jelikož sportoviště je v majetku
společnosti a společnost není schopna pokrýt tyto odpisy výnosy ze své činnosti.
Náklady jsou zvýšeny o provedené pravidelné revize, znalecký posudek
a provedené opravy.
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AREÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY - RIVIÉRA
Areál je celoročně volně přístupný veřejnosti. Část areálu dopravně vzdělávací byla
pronajata statutárnímu městu Brnu pro umístění a provozování dopravního hřiště
a dopravní výuky jednou ze složek orgánu města, Městské policii. Ve vzájemné
spolupráci se v areálu konají nejrůznější akce pro veřejnost, zpravidla zaměřené
na prevenci a bezpečnost.
Společnost provádí správu údržbu venkovních ploch areálu a správu a údržbu
nemovitosti.

Srovnání výsledků hospodaření Areál dopravní výchovy (v tis. Kč)
Rok
Náklady (bez odpisů)
Odpisy
Výnosy (bez dotací)
Provozní výsledek

2015*

2016

2071

905

175

154

2241

1546

170

641

Hospodářský výsledek
-5
487
*v roce 2015 jsou náklady a výnosy ovlivněny projektem a zúčtováním dotace
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KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA
Koupaliště Riviéra je pro veřejnost provozováno pouze v letním období (dle počasí
červen až září). Bechvolleybalové kurty jsou pak v provozu zpravidla od května
do konce měsíce září. Koupaliště Riviéra je mimo sezónu vyhledávaným místem
pro pořádání různých sportovních a kulturních akcí. Vzhledem k rozloze areálu
a jeho zanedbanosti z předchozích let, je však stále nutná jeho celoroční údržba
a v areálu samotném probíhají práce i mimo sezónu pro veřejnost (tj. i v zimních
měsících). Původní strojovna, rozvody vody a bazény jsou však v havarijním stavu
a i přes trvalou péči si ještě vyžádají náklady v řádu milionů Kč, aby bylo
do budoucna možno koupaliště bezproblémově provozovat.
Ekonomické výsledky koupaliště Riviéra v roce 2016, v porovnání s roky 2010 2015:

Srovnání výsledků hospodaření koupaliště Riviéra (v tis. Kč)
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů

5971

9222

9763

10467

8309

12105

9313

Odpisy

6056

6033

7312

6562

6158

6267

6086

Výnosy (bez dotací)
Dotace/vyrovnávací platba
od roku 2013

5422

4693

4570

5247

2818

6816

5059

2000

2000

2793

10893

11000

11000

0*

Provozní výsledek

-549

-4529

-5193

-5220

-5491

-5289

-4254

-4605

-8562

-9712

-889

-649

Hospodářský výsledek

-555 -10340

*od roku 2016 je vyrovnávací platba poskytována jednou částkou a není alokována na jednotlivá
střediska provozovaná v závazku veřejné služby, neprojeví se tedy v hospodářském výsledku
střediska.

V roce 2016 byl provozní výsledek nižší, a to zejména díky nepříznivým klimatickým
podmínkám. Letní sezóna 2016 je považována za jednu s nejméně slunečnými dny
za poslední roky, za celé léto bylo pouze 9 slunečných dnů. Naproti tomu si stav
koupaliště vyžádal velké částky do vynucených oprav a nadměrné spotřeby vody,
což vedlo i k vyšším provozním nákladům.
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Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti koupaliště Riviéra od roku 2010
do roku 2016 (zaokrouhleno na celé tisíce). Jelikož se jedná o letní nekryté
koupaliště bez ohřívané vody, je návštěvnost zásadně ovlivněna počasím.

Návštěvnost Riviéra
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MĚSTSKÝ PLAVECKÝ STADION LUŽÁNKY
V průběhu roku byly prováděny opravy v zázemí bazénu. Bazén byl během roku
2x odstaven, poprvé v měsíci červenci z důvodu údržby bazénové technologie,
podruhé z důvodu přepojení bazénové technologie v souvislosti s rekonstrukcí
výměníkové stanice, vzduchotechniky a ohřevu bazénové vody z páry na horkou
vodu. Vzhledem k tomu, že převážná část rekonstrukce výměníkové stanice
probíhala za provozu, omezení související se stavbou, snížený počet parkovacích
míst i zhoršená dostupnost pro pěší, způsobili sníženou návštěvnost v měsících
září až listopad. Negativem přechodu z parovodu na horkovod jsou zvýšené
náklady na vytápění objektu oproti avizované úspoře. Bazénová voda i prostory
plaveckého stadionu jsou vytápěny na stejnou teplotu jako před rekonstrukcí,
náklady však výrazně vzrostly. Situace je řešena s Teplárnami Brno, jelikož tuto
skutečnost nelze považovat za normální.
Ekonomické výsledky Městského plaveckého stadionu Lužánky v roce 2016,
v porovnání s roky 2010 -2015:

Srovnání výsledků hospodaření Městského plaveckého stadionu Lužánky (v tis. Kč)
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11532

13903

16595

17489

19087

19115

19796

0

7

10

12

121

188

122

9486

12121

12358

12738

15097

14623

14760

0

0

0

1000

2500

2500

0*

Provozní výsledek

-2046

-1782

-4237

-4752

-3990

-4492

-5036

Hospodářský výsledek

-2046

-1789

-4247

-3764

-1611

-2180

-5158

Náklady (bez odpisů)
Odpisy
Výnosy (bez dotací)
Dotace/Vyrovnávací
platba od roku 2013

*od roku 2016 je vyrovnávací platba poskytována jednou částkou a není alokována na jednotlivá
střediska provozovaná v závazku veřejné služby, neprojeví se tedy v hospodářském výsledku
střediska.

Provozní výsledek je v roce 2016 ovlivněn výše zmíněnou investiční akcí
přechodem z parovodu na horkovod a větším množstvím drobnějších oprav
areálu, které provedla společnost STAREZ - SPORT, a.s. na své náklady.
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Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti Městského plaveckého
stadionu Lužánky (zaokrouhleno na celé tisíce) za období 2013 - 2016. Zeleně je
vyznačena veřejnost, modře organizace, které užívají dráhy.
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Teprve od září 2012 byl zaveden čipový systém. Do té doby se návštěvnost u organizací počítala odhadem,
resp. maximálním počtem plavců v dráze (25), i když jich fakticky bylo výrazně méně. Návštěvnost proto
uvádíme od roku 2013, kdy je přesná a porovnatelná.

Návštěvnost je negativně ovlivněna dvěma fakty. Prvním je, že zákazníci krom
samotného plaveckého bazénu vyžadují a očekávají další služby, zejména typu
wellness, vířivky, případně vodní atrakce. Společnost STAREZ – SPORT, a.s. má
kompletně hotovu projektovou dokumentaci na wellness centrum a koncem roku
již byly vyřešeny i majetkové poměry se spoluvlastníkem. Město Brno odkoupilo
spoluvlastnický podíl, jak na budově bazénu, tak i budovách sousedních, které jsou
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s bazénem technologicky i společným zázemím propojeny a bude tak v budoucnu
již možné realizovat zásadnější opravy a investice do Městského plaveckého
stadionu Lužánky.
Dále pak návštěvnost ovlivňují „spory“ plaveckých oddílů s veřejností, kdy mají obě
skupiny zájem na co největším využití bazénu pro sebe. S ohledem na fakt, že se
jedná o jediný krytý plnohodnotný 50m bazén v Jihomoravském kraji pomůže tuto
vyřešit až uvažovaná vestavba menšího 25m bazénu. V září byl na základě
rozhodnutí Rady města Brna navýšen počet plaveckých sektorů určených
k pronájmu. Nyní může být pronajato až pět drah z osmi nebo sedm šířek z deseti
organizacím.
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KLUZIŠTĚ ZA LUŽÁNKAMI
Kluziště je spravováno společností STAREZ - SPORT, a.s. po celý rok, v provozu
pro veřejnost je však pouze v zimním období. Mimo zimní sezónu je využíváno
pouze výjimečně pro sportovní nebo kulturní akce. Meziroční srovnání u tohoto
sportoviště je specifické, jelikož kluziště je provozováno meziročně vždy v měsících
listopad až březen, resp. s ohledem na klimatické podmínky spíše prosinec až únor
a pro běžnou orientaci je vhodnější srovnání těchto období.
Ekonomické výsledky kluziště za Lužánkami v roce 2016, v porovnání s roky
2010 - 2015:

Srovnání výsledků hospodaření kluziště za Lužánkami (v tis. Kč)
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů)

3064

3676

3476

3665

3169

3731

2652

2

2

2

6

54

68

84

710

865

1206

1478

1416

1811

1744

1155

2000

2000

2000

1400

1400

0*

Provozní výsledek

-2354

-2811

-2270

-2188

-1753

-1920

-908

Hospodářský výsledek

-1201

-813

-272

-194

-407

-588

-992

Odpisy
Výnosy (bez dotací)
Dotace/vyrovnávací platba
od roku 2013

*od roku 2016 je vyrovnávací platba poskytována jednou částkou a není alokována na jednotlivá
střediska provozovaná v závazku veřejné služby, neprojeví se tedy v hospodářském výsledku
střediska.

Sportoviště poskytuje kvalitní služby (půjčovna bruslí, brusírna, kvalitní zázemí –
šatny, sociální zařízení, bufet, možnost pohybovat se po areálu na pryžovém
koberci bez nutnosti vyzouvat brusle, atd.), a proto je návštěvnost velmi dobrá.
Vzhledem k tomu, že prostory kluziště se staly součástí prostor pro Hokejové hry
Brno 2016, doznal provoz kluziště v lednu změn. Budova sociálního zázemí kluziště
sloužila nejen jako šatny při bruslení veřejnosti, ale i jako šatny pro hokejové týmy,
součástí zázemí hokejových her se stal i samotný prostor kluziště.
Na zvýšené náklady mají nepříznivý vliv vysoké teploty v průběhu zimních měsíců
sezóny kluziště, kdy je nutné, aby byly v provozu obě strojovny chlazení, které jsou
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náročné na spotřebu elektrické energie. Sezóna 2015/2016 tak musela být
ukončena již 18. 2. 2016, v důsledku vysokých teplot a nemožnosti uchladit
ledovou plochu. Nová sezóna 2016/2017 pak byla zahájena 1. 12. 2016.
Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti kluziště za Lužánkami od roku 2010
do roku 2016.
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AQUAPARK KOHOUTOVICE
Po celý rok byl Aquapark Kohoutovice provozován společností STAREZ - SPORT,
a.s. Po provedení celkové opravy podlahy bazénové haly koncem roku 2016
se výsledek hospodaření výrazně zlepšil. Rovněž tak díky vzrůstající oblibě
a návštěvnosti areálu.
Ekonomické výsledky Aquaparku Kohoutovice v roce 2016, v porovnání s roky
2010 - 2015:

Srovnání výsledků hospodaření Aquaparku Kohoutovice (v tis. Kč)
Rok
Náklady (bez odpisů)
Odpisy
Výnosy (bez dotací)
Dotace/Vyrovnávací
od roku 2013

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17202

19517

21860

21354

22145

22940

20301

14

24

33

105

178

162

142

12901

16374

17693

17150

17956

19141

21049

3516

0

0

2000

1000

1000

0

-4301

-3143

-4167

-4205

-4189

-3799

748

-799

-3167

-4200

-2310

-3367

-2960

606

platba

Provozní výsledek
Hospodářský výsledek

V roce 2016 byl poprvé od zahájení provozu v roce 2010 výsledek hospodaření
Aquaparku kladný.
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Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti (zeleně veřejnost, modře organizace,
zaokrouhleno na celé tis.) Aquaparku Kohoutovice od roku 2010 do roku 2016.
Trend návštěvnosti je vzrůstající, nyní již narážíme na okamžitou fyzickou kapacitu
střediska.
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LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM RAŠÍNOVA
Lázeňské a relaxační centrum Rašínova bylo společností STAREZ - SPORT, a.s.
v roce 2016 provozováno po celý rok.
Ekonomické výsledky za rok 2016, v porovnání s roky 2013 (od 1. 5. 2013) až 2015:

Výsledky hospodaření - Lázeňské a relaxační centrum Rašínova (v tis. Kč)
Rok

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů)

5689

10101

9522

9440

9

39

51

92

Výnosy (bez dotací)

2375

5014

6131

7459

Vyrovnávací platba

2900

3000

3000

0*

-3314

-5087

-3390

-1981

-423

-2126

-441

-2073

Odpisy

Provozní výsledek
Hospodářský výsledek

*od roku 2016 je vyrovnávací platba poskytována jednou částkou a není alokována na jednotlivá
střediska provozovaná v závazku veřejné služby, neprojeví se tedy v hospodářském výsledku
střediska.

Díky výrazně zlepšenému marketingu i kvalitě poskytovaných služeb se už v roce
2015 podařilo zvýšit výnosy střediska a výrazně snížit provozní ztrátu.
Začátkem druhého pololetí proběhla odstávka, během které byl vybudován
ochlazovací bazének, vznikl nový Kneippův chodník, během července a srpna byl
opraven prostor za soláriem a schodiště, kde v jedné části vznikla nová
odpočívárna a v druhé zázemí pro zaměstnance. Do prostoru původní
odpočívárny byla vestavěna nová sauna s kapacitou cca 10 -15 osob, čím se zvýšila
kapacita wellness. Během letních prázdnin byl také navýšen počet šatních skříněk.
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Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti za roky 2013 (od 1. 5.) až 2016
(zaokrouhleno na celé tis.).

Návštěvnost Rašínova (2013 od 1.5.)
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LETNÍ KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE
Letní koupaliště Zábrdovice bylo společností STAREZ - SPORT, a.s. v roce 2016
provozováno po celou letní sezónu 2016. Mimo letní sezónu je koupaliště
využíváno zcela výjimečně, a to pro akce. Ekonomické výsledky za období roku
2016 v porovnání s rokem 2013 (od 1. 5. 2013) až 2015:
Výsledky hospodaření - Koupaliště Zábrdovice (v tis. Kč)
Rok

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů)

4693

4349

5152

3928

1

3

3

14

Výnosy (bez dotací)

1727

940

2344

1501

Vyrovnávací platba

2700

2300

2300

0*

-2966

-3409

-2811

-2427

-268

-1112

-514

-2441

Odpisy

Provozní výsledek
Hospodářský výsledek

*od roku 2016 je vyrovnávací platba poskytována jednou částkou a není alokována na jednotlivá
střediska provozovaná v závazku veřejné služby, neprojeví se tedy v hospodářském výsledku
střediska.

Na ekonomickém výsledku střediska se projevila letní sezóna v roce 2016,
kdy návštěvnost byla, v důsledku klimatických podmínek, téměř poloviční oproti
roku předchozímu.
V rámci plánových oprav a investic bylo částečně renovováno oplocení pravé
strany areálu a proběhlo také zhodnocení tobogánu, který byl doplněn o horní
krytí nástupní plochy skluzavky. Toto doplnění toboganového koryta bylo
realizováno z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
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Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti za letní sezóny 2013 až 2016.
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KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN PONÁVKA
Krytý Plavecký bazén Ponávka byl společností STAREZ - SPORT, a.s. v roce 2016
provozován po celý rok.
Ekonomické výsledky za období roku 2016 v porovnání s rokem 2013
(od 1. 5. 2013) až 2015:

Výsledky hospodaření - Krytý plavecký bazén Ponávka (v tis. Kč)
Rok

2013

2014

2015

2016

Náklady (bez odpisů)

3682

5342

6264

6399

1

31

40

40

Výnosy (bez dotací)

1199

1986

2474

2671

Vyrovnávací platba

1100

1200

1200

0*

Provozní výsledek

-2483

-3356

-3790

-3728

Hospodářský výsledek

-1385

-2187

-2630

-3768

Odpisy

*od roku 2016 je vyrovnávací platba poskytována jednou částkou a není alokována na jednotlivá
střediska provozovaná v závazku veřejné služby, neprojeví se tedy v hospodářském výsledku
střediska.
Krytý Plavecký bazén Ponávka má pouze tři 25 - metrové dráhy a návštěvníci
nemají možnost jiného vyžití (relaxační bazén, vířivka, posilovna, atd. se v místě
nenachází). Přes toto „jednostranné“ zaměření se podařilo středisko velmi slušně
zaplnit návštěvníky. V rámci letní odstávky došlo k rekonstrukci sprch a šaten ženy,
i muži a opravě pokladny a zádveří.
Budova je bohužel velmi energeticky náročná, proto se připravuje projekt
se žádostí o poskytnutí prostředků z fondů EU na kompletní zateplení budovy
a opravu střechy.
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Následující graf ukazuje vývoj návštěvnosti za roky 2013 (od 1. 5.) zaokrouhleno
na celé tis. až 2016. Návštěvnost areálu opět mírně vzrostla.

Návštěvnost Ponávka (2013 od 1.5.)
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4.2. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost

STAREZ

-

SPORT,

a.s.

neprováděla

v roce

2016

vědeckou

ani výzkumnou činnost.

4.3. Aktivity v oblasti životního prostředí
V oblasti životního prostředí se společnost zaměřuje zejména na zefektivnění
využití a snížení spotřeby energií. Starší zařízení náročná na odběr energií jsou
a budou postupně obměňována za nová.
U sportovišť, která to umožňují, jsou realizovány i další opatření - např. tepelná
čidla, systémy měření a regulace. Prověřování nových zdrojů vody vč. obnovy
studen či vrtů pro napouštění bazénů na letních koupalištích.
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4.4. Pracovněprávní vztahy
Personální oblast
Počty zaměstnanců se mění v závislosti na ročním období a provozovaných
střediscích. Společnost zaměstnává kvalifikované zaměstnance.
Počet zaměstnanců:
počet
zaměstnanců
v PP

členové
orgánů
počet osob

počet
zaměstnanců
v PP

členové
orgánů
počet osob

1

65

7

1

78

7

2

66

7

2

81

7

3

67

7

3

82

7

4

69

7

4

82

7

5

69

7

5

84

7

6

68

7

6

84

7

7

70

7

7

84

7

8

70

7

8

85

7

9

71

7

9

83

7

10

71

7

10

85

7

11

72

7

11

84

7

12

75

7

12

87

7

2015

Přepočtený stav
zaměstnanců za
všechny pracovní
režimy za rok 2015
(bez dohod)

2016

67,82

Přepočtený stav
zaměstnanců za
všechny pracovní
režimy za rok 2016
(bez dohod)*

79,03

* Počet zaměstnanců byl navýšen, a to z důvodu:
-

vzniku marketingového útvaru a střediska aktivit a sportu, které organizuje a pořádá
sportovních akce (o 1,06 úvazku)

-

převzetí provozování občerstvení na sportovištích (o 5,4 úvazku)

-

s navýšením počtu plánovaných investičních akcí a oprav, které souvisí se zvýšením objemu
prostředků pro realizaci investičních akcí a oprav a rozšířením činnosti souvisí posílení
zaměstnanci v oblasti ekonomické, mzdové, investiční a zadávání veřejných zakázek a rozšíření
úvazků zaměstnankyň pečujících o děti na plný úvazek (o 3,33 úvazku),

-

zástupy za MD a RD, doplnění pokladních (o 1,42 úvazky)
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Organizační struktura zaměstnavatele v roce 2016
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Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
Zaměstnancům jsou poskytovány benefity ve formě stravenek či příspěvku
na životní či penzijní pojištění.
Pokud jde o kvalifikaci zaměstnanců, tuto zaměstnavatel umožňuje zvyšovat
odbornými školeními pořádanými pro jednotlivé profese.
Zdravotní péče
Zdravotní

péče

zaměstnancům

byla

zajišťována

prostřednictvím

lékařky

poskytující pracovně lékařské služby.
Bezpečnost práce
Bezpečnost práce je primárním cílem zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům
a je neustále kontrolována a zlepšována ve spolupráci s odbornou společností,
zabývající se touto problematikou.
4.5. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti
V roce 2016 - 2020 se společnost zaměří zejména na vysoký a shodný standard
poskytovaných služeb na provozovaných sportovištích, max. využití potencionálu
jednotlivých středisek, optimalizaci hospodaření společnosti, rozvoj doplňkové
(hospodářské) činnosti, a možnosti rozšíření nabídky o další sportoviště města
Brna.
V dlouhodobém výhledu 2021-2024 by se měla společnost starat o většinu
významných brněnských sportovišť. Další sportoviště by měla být zapojena
do jednotného čipového vstupního systému, který společnost využívá už nyní
a poskytuje veřejnosti maximální možný komfort při vstupu na sportoviště i při
využívání dalších služeb.
4.6. Organizační složky společnosti v zahraničí
Společnost nemá v zahraničí žádné organizační složky.
4.7. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění
účelu výroční zprávy
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti z pohledu naplnění
účelu výroční zprávy.

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi propojenými osobami za
rok 2016.
33

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi
propojenými osobami za rok 2016.
Rozhodné období
Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
5.1. Osoba ovládaná:
STAREZ - SPORT, a.s.
Sídlo společnosti: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
IČO:

26932211

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
4174
5.2. Osoba ovládající:
Statutární město Brno
Sídlo:

Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

IČO:

44992785

5.3.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
5.3.1. Podniky se 100% majetkovou účastní statutárního města Brna
Brněnské komunikace a.s.
Sídlo společnosti: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:

60733098

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1479
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo společnosti: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

25508881

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
2463
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Lesy města Brna, a.s.
Sídlo společnosti: Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim
IČO:

60713356

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
4713
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Sídlo společnosti: Brno, Koliště 7
IČO:

60713330

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
5828
SAKO Brno, a.s.
Sídlo společnosti: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
IČO:

60713470

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1371
Společnost ovládaná společností SAKO Brno, a.s.
ASTV, s.r.o. (51%)
Sídlo společnosti: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
IČO:

27674622

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
50990
Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo společnosti: Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO:

25512285

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
2500
Teplárny Brno, a.s.
Sídlo společnosti: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČO:

46347534

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
786
Veletrhy Brno, a.s.
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Sídlo společnosti: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

25582518

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
3137
Společnosti ovládané společností Veletrhy Brno, a.s.
Vlečka BVV společnost s ručením omezeným (100%)
Sídlo společnosti: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

64510221

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
22920
EXPO restaurace, a.s., v likvidaci (100%)
Sídlo společnosti: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

60719915

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1397
BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o. (100%)
Sídlo společnosti: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

25501208

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
27550
BVV FAIR TRAVEL s.r.o., v likvidaci
Sídlo společnosti: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

25501208

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
9690
MOP BRNO, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Žebětínská 821/70, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO:

47909579

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
11462

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi propojenými osobami za
rok 2016.
36

5.3.2. Podniky s majoritní účastí statutárního města Brna
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (51%)
Sídlo společnosti: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:

46347275

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
783
Pískovna Černovice, spol. s r.o. (90%)
Sídlo společnosti: Bolzanova 763/1, Černovice, 618 00 Brno
IČO:
5.3.3.

60697318
Podniky s účastí přesahující „kvalifikovanou menšinu“

(více než 3% pro spol. se ZK >100 mil. Kč a více než 5% pro spol. se ZK <100mil Kč)
Technologický park Brno, a.s. (50%)
Sídlo společnosti:

Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno

IČO:

48532215

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1034
KORDIS JMK, a.s. (49%)
Sídlo společnosti: Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO:

26298465

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
42082
Obecní vodní družstvo Balbínův pramen, družstvo (22,75%)
Sídlo společnosti: Tuřanské náměstí 84/1, Tuřany, 620 00 Brno
IČO:

49432087

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr,
vložka 2490
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FCC Žabovřesky, s.r.o. (11%)
Sídlo společnosti: Korejská 3082/4, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO:

48908746

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
11288
Automotodrom Brno, a.s. (5%)
Sídlo společnosti: Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice
IČO:

60728825

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1451
Dohody o disponování s většinou hlasovacích práv statutární město Brno s jinými
společníky (akcionáři) v obchodních společnostech, kde město není 100%
vlastníkem, uzavřeny nemá.
5.3.4.

Ostatní subjekty:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
Sídlo:

Mečová 368/5, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

60554410

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka
46
Polárka o.p.s. v likvidaci, Tučkova 922/34, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 25556967
Nadační fond - občané Brnu střed v likvidaci, Brno, Dominikánská 2, okres
Brno-město, PSČ 60169, IČO: 44991720
5.3.5. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno
Centrum experimentálního divadla v Brně, příspěvková organizace
IČO: 00400921, Zelný trh 9, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/29
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
IČO: 70887039, Tábor 2298/22, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/24
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Divadlo Radost, příspěvková organizace
IČO: 00489123, Bratislavská 32, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/32
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
IČO: 70887055, Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/20
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace
IČO: 75145189, Brno - Brno - Tuřany, Holásecká 864/33, PSČ 620 00, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně Pr/1609
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
IČO: 70887284, Kociánka1/8, 612 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/25
Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
IČO: 70887047, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/21
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
IČO: 70887209, Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně Pr/26
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
IČO: 71155988, Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně Pr/1302
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
IČO: 70887314, Nopova 128/96, 615 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/19
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
IČO: 70887250, Okružní 832/29, 638 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/22
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
IČO: 70887233, Podpěrova 501/4, 621 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/28
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
IČO: 70887292, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/27
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
IČO: 70887276, Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně Pr/23
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DROM, romské středisko
IČO:708 92 181, Hvězdová 906/9, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/39
Dům umění města Brna, příspěvková organizace
IČO: 00101486, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně Pr/31
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
IČO: 00094897, Komenského nám. 8, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně Pr/16
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
IČO: 00101443, Kraví Hora 2, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/17
Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
IČO: 48512486, Brno - Bystrc, Vejrostova 1361/8, PSČ 635 00, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně Pr/5
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
IČO: 05128820, Zelný trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném
KS v Brně Pr/1951
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
IČO: 00101494, Kobližná 4, 601 50 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/33
Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace
IČO: 75003902, Štolcova 51, 618 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/1119
Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace
IČO: 75007843, Veslařská 256, 637 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/1118
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
IČO: 00101397, Lidická 16, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/35
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
IČO: 00101427, Špilberk 1, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/34
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
IČO: 00094820, Dvořákova 11, 657 70 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/30
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
IČO: 48512478, Polní 3, 639 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/13
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Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
IČO: 00344648, Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/8
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
IČO: 00344648, Brno, Zahradníkova 2/8, okres Brno-město, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně Pr/8
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
IČO: 62161598, Vídeňská 96, 639 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/10
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
IČO: 00101460, Radnická 4-10, 658 78 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně
Pr/18
Úrazová nemocnice v Brně
IČO: 00209813, Ponávka 9, 602 00 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/1602
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
IČO: 62161521, Kounicova 684/16a, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/9
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková
organizace
IČO: 75156237, Brno - Žabovřesky, Plovdivská 8, PSČ 616 00, zapsána v OR
vedeném KS v Brně Pr/1607
Základní škola Brno, Čejkovická 10 příspěvková organizace
IČO: 70919682, Čejkovická 10/4339, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně
Pr/279
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
IČO: 00101451, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zapsána v OR vedeném KS
v Brně Pr/11
Jiné:
Spolek pro GP ČR Brno
IČO: 04500750, Radnická 366/4, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v SR vedeném
KS v Brně L 20949
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5.3.6. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno –
městská část
Městská část Brno-Bohunice
Mateřská škola Brno, Amerlingova 4
Mateřská škola Pohádka Brno, Běloruská 4
Mateřská škola Brno, Uzbecká 30
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11
Základní škola Brno, Arménská 21
Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10
Městská část Brno-Bosonohy
Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44
Městská část Brno-Bystrc
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23
Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21
Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19
Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17
Mateřská škola Laštůvkova 57/59,
Základní škola Brno, Laštůvkova 77
Základní škola Brno, Heyrovského 32
Základní škola Brno, Vejrostova 1
Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno
Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno
Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno
Městská část Brno-Černovice
Základní škola, Brno, Kneslova 28
Základní škola, Brno, Řehořova 3
Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15
Mateřská škola, Brno, Kneslova 7
Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace (viz. výše)
Mateřská škola, Brno, Štolcova 21
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Městská část Brno-Chrlice
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace
Městská část Brno-Ivanovice
Mateřská škola, Brno, Hatě 19
Městská část Brno-Jehnice
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1
Městská část Brno-jih
Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62
Mateřská škola Brno, Kšírova 3
Mateřská škola Brno, Slunná 25
Mateřská škola Brno, Zelná 70
Mateřská škola Brno, Klášterského 14
Mateřská škola Brno, Záhumenice 1
Základní škola Brno, Bednářova 28
Základní škola Brno, Tuháčkova 25
Koupaliště Brno-jih, příspěvková organizace
IČO:03565173, Mariánské náměstí 152/13, Komárov, 617 00 Brno
Městská část Brno-Jundrov
Základní škola, Brno, Jasanová 2
Mateřská škola Brno, Dubová 2
Městská část Brno-Kníničky
Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25
Městská část Brno-Kohoutovice
Základní škola a mateřská škola, Brno, Chalabalova 2
Základní škola Brno, Pavlovská 16
Mateřská škola Brno, Bellova 2
Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8
Mateřská škola Brno, Libušina třída 29
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Městská část Brno-Komín
Mateřská škola Brno, Absolonova 20
Mateřská škola Brno, Řezáčova 3
Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70
Městská část Brno-Královo Pole
Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Mateřská škola, Brno, Bulharská 62
Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12
Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21
Mateřská škola, Brno, Chodská 5
Mateřská škola, Brno, Chodská 15
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21
Mateřská škola, Brno, Vackova 70
Základní škola, Brno, Herčíkova 19
Základní škola, Brno, Botanická 70
Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2
Základní škola, Brno, Košinova 22
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
Městská část Brno-Líšeň
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7
Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Šimáčkova 1
Mateřská škola, Brno, Synkova 24
Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a
Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25
Mateřská škola, Brno, Neklež 1a
Mateřská škola Radost, Brno, Michalova 2
Mateřská škola Sluníčko, Brno, Strnadova 13
Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10
Základní škola, Brno, Masarova 11
Základní škola, Brno, Holzova 1
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Brno-Maloměřice a Obřany
Základní škola Brno, Hamry 12
Mateřská škola Brno, Cihelní 1a
Mateřská škola, Proškovo nám. 6
Městská část Brno-Medlánky
Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47
Základní škola Brno, Hudcova 35
Městská část Brno-Nový Lískovec
Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3
Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51
Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45
Základní škola Brno, Kamínky 5
Základní škola Brno, Svážná 9
Městská část Brno-Ořešín
Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Základní škola Brno, Horácké náměstí 13
Základní škola Brno, Novoměstská 21
Mateřská škola Brno, Měřičkova 46
Mateřská škola Brno, Novoměstská 1
Mateřská škola Brno, Kárníkova 4
Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59
Mateřská škola Brno, Škrétova 2
Městská část Brno-sever
Mateřská škola Brno, Bieblova 25
Mateřská škola Brno, Brechtova 6
Mateřská škola Brno, Černopolní 3a
Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70
Mateřská škola Brno, Kohoutova 6
Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14
Mateřská škola Brno, náměstí SNP 25a
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Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1
Mateřská škola Brno, Šrámkova 14
Mateřská škola Brno, Tišnovská 169
Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9
Základní škola Brno, Janouškova 2
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37
Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14
Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10
Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29
Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49
Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace
IČO: 00101524, Musilova 2a, 614 00 Brno
Městská část Brno-Slatina
Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5
Základní a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2
Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2
Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1
TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina, příspěvková organizace
IČO: 00405434, 62700 Brno - Slatina, Přemyslovo náměstí 6/13
Městská část Brno-Starý Lískovec
Základní škola, Brno, Bosonožská 9
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10
Základní škola, Brno, Labská 27
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4
Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2
Mateřská škola, Brno, Labská 7
Mateřská škola, Brno, Oderská 2
Městská část Brno-střed
Základní škola Brno, Antonínská 3
Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8
Základní škola Brno, Horní 16
Základní škola Brno, Hroznová 1
Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
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Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Základní škola Brno, nám. Míru 3
Základní škola Brno, Úvoz 55
Mateřská škola Brno, Bayerova 5
Mateřská škola Brno, Bílého 24
Mateřská škola Brno, Biskupská 7
Mateřská škola Brno, Francouzská 50
Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17
Mateřská škola Brno, Kamenná 21
Mateřská škola Brno, Křenová 76
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3
Mateřská škola "ZDISLAVA", Brno, Pellicova 4
Mateřská škola Brno, Pšeník 18
Mateřská škola Brno, Skořepka 5
Mateřská škola Brno, Soukenická 8
Mateřská škola Brno, Tučkova 36
Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a
Mateřská škola Brno, Údolní 68
Mateřská škola Brno, Úvoz 57
Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a
Mateřská škola Brno, Vinařská 4
Mateřská škola Brno, Všetičkova 19
Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8
Školní jídelna Brno, Horní 16
Školní jídelna Brno, Kounicova 30
Školní jídelna Brno, Nádvorní 1
Školní jídelna Brno, Pellicova 4
Školní jídelna Brno, Úvoz 55
Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů“, příspěvková organizace
IČO: 00101508, 60200 Brno - Veveří, Nerudova 294/14
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
IČO: 71214747, Brno, Dominikánská 2, PSČ 601 69, zapsána v OR vedeném KS
v Brně Pr/1431
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Správa nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvková organizace
IČO: 29200628, Brno - Brno - město, Dominikánská 2, PSČ 601 69, zapsána v OR
vedeném KS v Brně Pr/1648
Městská část Brno-Tuřany
Mateřská škola, Brno, U lípy Svobody 3
Mateřská škola, Brno, V aleji 2
Mateřská škola, Brno, Holásecká 11
Základní škola, Brno, Měšťanská 21
Městská část Brno-Útěchov
nemá
Městská část Brno-Vinohrady
Základní škola, Brno, Mutěnická 23
Mateřská škola Bořetická 7, Brno
Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26, Brno
Mateřská škola Prušánecká 8, Brno
Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady,
příspěvková organizace
IČO: 00400912, Brno, Mutěnická 21/4182, PSČ 628 00, zapsána v OR vedeném KS
v Brně Pr/1378
Městská část Brno-Žabovřesky
Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6
Mateřská škola Brno, nám. Svornosti 7
Mateřská škola Brno, Gabriely Preissové 8
Mateřská škola Brno, Fanderlíkova 9a
Mateřská škola Brno, Žižkova 57
Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7
Školní jídelna Brno, Jana Babáka 1
Základní škola Brno, Sirotkova 36
Základní škola Brno, Jana Babáka 1
Základní škola Brno, nám. Svornosti 7
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Městská část Brno-Žebětín
Mateřská škola Žabka, Brno, Drdy 25
Základní škola Brno, Otevřená 20a
Městská část Brno-Židenice
Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4
Základní škola, Brno, Krásného 24
Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38
Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11
Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28
Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6
Mateřská škola, Brno, Letní 3
Mateřská škola FAMILY, Brno, Mazourova 2
Mateřská škola, Brno, Nopova 15
Mateřská škola, Brno, Šaumannova 20
Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3

5.3.7. Osoby ovládané ovládanou osobou
Společnost STAREZ – SPORT, a.s. neovládá žádné další osoby ani nedisponuje
majetkovou účastí v žádné obchodní společnosti. Společnost STAREZ – SPORT, a.s.
je zakládajícím členem Městského sportovního klubu Brno, z.s.
5.4. Úloha ovládané osoby
Společnost byla založena ovládající osobou statutárním městem Brnem za účelem
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení ve městě Brně sloužících
k rehabilitaci a rekondici. Úlohou společnosti STAREZ - SPORT, a.s. je provoz
a správa sportovních zařízení na území města Brna. V roce 2016 společnost
provozovala následující sportoviště:
-

Halu Rondo, Křídlovická 34, 603 00 Brno 1)

-

Městský baseballový stadion, Sokolova 2h, 619 00 Brno 1)

1

Tato sportoviště jsou ve vlastnictví společnosti STAREZ - SPORT, a.s.
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-

Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno 2)

-

Kluziště za Lužánkami, Sportovní 2, 602 00 Brno 2)

-

Koupaliště Riviéra, Bauerova 7, 603 00 Brno 1)

-

Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 2a, 623 00 Brno 2)

-

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 12, 602 00 Brno 2)

-

Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 13, 615 00 Brno 2)

-

Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 3a, 602 00 Brno 2)

5.5. Způsob a prostředky ovládání
5.5.1.

Způsob ovládání
V celém sledovaném období vykonával rozhodující vliv na činnost

společnosti jediný akcionář statutární město Brno. Ovládající osoba vykonávala
ovládání zejména prostřednictvím osob jmenovaných do orgánů společnosti
a tím, že ve věcech města jako jediného akcionáře rozhoduje podle § 102 odst. 2
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Rada města Brna.
5.5.2.

Personální propojení

Předseda

představenstva

Ing.

Antonín

Crha

byl

v rozhodném

období

místopředsedou představenstva společnosti KORDIS JMK, a.s.
Místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Schwab byl v rozhodném období členem
představenstva propojené osoby SAKO Brno, a.s.
Místopředseda představenstva Mgr. René Novotný byl v rozhodném období
místopředsedou dozorčí rady představenstva propojené osoby Lesy města Brna,
a.s.

2

Tato sportoviště jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a společnost STAREZ - SPORT, a.s. je jejich
provozovatelem na základě Smluv o provozování.
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5.6. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo
mezi osobami ovládanými
Osoba
Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno (OŠMT MMB)

Název smlouvy
Smlouva o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho výkon
uzavřená dne 23. 1. 2013 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013 a Dodatku
č. 2 ze dne 17. 12. 2013 č. sml.
7413170149 a Dodatku č. 3, na jejímž
základě byla poskytnuta záloha na
vyrovnávací platbu ve výši 27,4 mil Kč na
zajištění provozu koupaliště Riviéra,
Městského plaveckého stadionu Lužánky,
Aquaparku Kohoutovice a Mobilního
kluziště za Lužánkami a Lázeňského a
relaxačního centra Rašínova, Letního
koupaliště
Zábrdovice
a
Krytého
plaveckého bazénu Ponávka, a to vše na
základě mluv o provozování – viz níže
Smlouva o provozování plaveckého
stadionu za Lužánkami č. smlouvy
0074101700398 ze dne 29. 1. 2010
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013 a
Dodatku č. 2 z 21. 12. 2016.
Smlouva o provozování plaveckého
bazénu
Kohoutovice
č.
smlouvy
0074101701572 ze dne 24. 3. 2010
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013
Smlouva
o
provozování
kluziště
za Lužánkami č. smlouvy 0074091701878
ze dne 20. 3 2009 ve znění Dodatku č. 1
ze dne 29. 4. 2013
Smlouva
o
provozování
krytého
plaveckého bazénu Ponávka č. smlouvy
7413171913 dne 29. 4. 2013 s účinností
od 1. 5. 2013
Smlouva o provozování lázní Rašínova
č. smlouvy 7413171911 dne 29. 4. 2013
s účinností od 1. 5. 2013
Smlouva o provozování koupaliště
Zábrdovice č. smlouvy 7413171912 dne
29. 4. 2013 s účinností od 1. 5. 2013
Smlouva o využívání plaveckých sektorů
Lázeňské a relaxační centrum Rašínova –
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Statutární město Brno

Statuární město Brno, Městská policie

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Statutární město Brno, Městská policie
Statutární město Brno

Statutární město Brno
Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.

plavání škol (1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 a od
5. 9. 2016 do 30. 6. 2017)
Smlouva č. 7112172732 o umístění
a užívání automatizovaného externího
defibrilátoru
Smlouvy o ochraně objektu a majetku
prostřednictvím pultu centralizované
ochrany.
Smlouva o zabezpečení průchodu
areálem Riviéra.
Smlouva o poskytnutí regeneračních
služeb - masáží v zařízení Krytý plavecký
bazén Ponávka, Ponávka 3a, 602 00 Brno
zaměstnancům MP Brno
Smlouva o výpůjčce č. 6715123931, část
pozemku p.č. 803/7 o výměře 8956 m2 v
k.ú. Ponava k dočasnému užívání pro
akce do 31. 12. 2017
Nájemní
smlouva
č.
4015033287;
pronájem nemovitostí pro Areál dopravní
výchovy
Smlouva o přeúčtování elektrické energie
a odběru vody – Areál dopravní výchovy
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z
rozpočtu města Brna – PD pro
rekonstrukci bazénů Riviéra – 1,38 mil. Kč
do 30. 6. 2017
Směnná smlouva, směna pozemků
v k.ú.Pisárky
Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla,
na základě těchto smluv je zajišťována
dodávka a odběr tepelné energie
pro Městský plavecký stadion Lužánky,
Aquapark Kohoutovice, Krytý plavecký
bazén Ponávka a Lázeňské a relaxační
centrum Rašínova
Smlouva o poskytnutí finančního daru na
sportovní akci 100 tis. Kč
Smlouva o dílo - o poskytování havarijní
služby
Smlouva o právu provést stavbu –
horkovodní vedení Náplavka

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi propojenými osobami za
rok 2016.
52
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu a odvádění odpadních
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o poskytování laboratorních
služeb
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Smlouva
o
využívání
Lázeňského
a relaxačního centra zaměstnanci DPMB
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Smlouva o reklamě - Sportlife2017
Veletrhy Brno, a.s.
Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb
SPORTLIFE 2016
Veletrhy Brno, a.s.
Nájemní smlouva o dočasném užívání
odstavné plochy pro zákazníky koupaliště
Riviéra
Brněnské komunikace, a.s.
Smlouva o zajištění reklamy (Riviéra běh
21. 5. 2016)
Brněnské komunikace, a.s.
Smlouva o reklamě - Sportlife2017
SAKO Brno, a. s.
Smlouva o zajištění reklamy (Riviéra běh
21. 5. 2016)
Smlouva o reklamě - Sportlife2017
Lesy města Brna, a.s.
Smlouva o reklamě - Sportlife2017
Technické sítě Brno, a.s.
Smlouva o reklamě - Sportlife2017
Muzeum
města
Brna,
příspěvková Smlouva
o
provedení
organizace
stavebněhistorického
průzkumu
Městských lázní v Brně-Zábrdovicích
Turistické informační centrum města Brna, Smlouva o spolupráci – vzájemná
p.o.
propagace
Úrazová
nemocnice,
příspěvková Smlouva o užívání plaveckých sektorů organizace
Bazén Ponávka
Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Smlouva o užívání plaveckých sektorů Bazén Ponávka

5.6.1. Objemová plnění
Společnost nakupuje výrobky a služby od propojených osob
Osoba
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
MOP BRNO, spol. s r.o
Brněnské komunikace, a.s.

Plnění

objem plnění v tis.
Kč bez DPH
vodné a stočné, rozbory
6 609,84
vody, ostatní služby
dodávka tepla
11 446,66
opravy a udržování
29,54
Udržování, úklid, bio
84,9
odpad
Poskytování služeb
0,6
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Veletrhy Brno, a.s.

Výstavní plocha a služby
s tím spojené SPORTLIFE
2016
Veletrhy Brno, a.s.
odstavná plocha
Technické sítě Brno, a.s.
Přenosná rampa pro
invalidy, reklama,
kopírování
FCC Žabovřesky, s r.o.
Opravy a udržování
Turistické informační centrum města propagace
Brna, p.o.

200

0,2
9,7

10
3,7

Společnost poskytuje služby propojeným osobám
Osoba

Plnění

objem plnění v tis.
Kč bez DPH
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Služby a služby bazénů
58,8
Technické sítě Brno, a.s.
Reklamní služby
50
Technické sítě Brno, a.s.
Služby bazénů
5
Lesy města Brna, a.s.
Reklamní služby
10
SAKO Brno, a.s.
Reklamní služby
45
Brněnské komunikace, a.s.
Reklamní služby
103
Veletrhy Brno, a.s.
Služby bazénů
19,7
Statutární město Brno (OŠMT MMB)
Využívání
plaveckých
1 200
drah (bazénu) pro plavání
škol Lázeňské a relaxační
centrum Rašínova
Statutární město Brno vč. městských FKSP
zaměstnanci
–
44,45
částí
služby sportoviště
Statutární město Brno, MP
Služby masáží pro MP
134
Statutární město Brno, MP
Smlouva o nájmu ADV +
1 645,74
přefakturace
spotřeb
energií
Statutární město Brno
Závazek veřejné služby
27 400
Statutární město Brno
Směna pozemku
581,6
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Parkovací stání Moravské
22,39
střed
náměstí od 11. 4. 2016 10. 4. 2017
Statutární město Brno
Poplatky, smluvní pokuty
10,6
a úroky z prodlení
0,2
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Využívání Lázeňského a
16,22
relaxačního
centra
zaměstnanci DPMB
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Reklamní služby
100
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Úrazová nemocnice, příspěvková Užívání
plaveckých
organizace
sektorů – Bazén Ponávka
Základní škola Brno, Janouškova 2
Užívání
plaveckých
sektorů + trenéři
Masarykova základní škola Brno, Užívání
plaveckých
Kamenačky 3591/4
sektorů + trenéři
Základní škola Brno, Gajdošova 3
Užívání
plaveckých
sektorů + trenéři
Základní škola Brno, Krásného 24
Užívání
plaveckých
sektorů + trenéři
Muzeum města Brna
Stavebně-historický
průzkum Městských lázní
v Brně-Zábrdovicích
Turistické informační centrum města propagace
Brna, p.o.
Příspěvkové organizace města
FKSP zaměstnanci

32
8,8
14,45
128,75
95,35
68

3,7
220,88

5.6.2. Krátkodobé závazky k 31. 12. 2016 k propojeným osobám
Z výše uvedených smluv vyplynuly následující závazky k ovládající a k propojeným
osobám k 31. 12. 2016:
Krátkodobé závazky ze smluv o dodávce vody (do splatnosti) ve výši 482 560,- Kč.
Krátkodobé závazky ze smluv o dodávce tepla (do splatnosti) ve výši 2 607 864,- Kč (zálohy
na teplo).

5.6.3. Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2016 k propojeným osobám
Z výše uvedených plnění vyplynuly následující pohledávky k ovládající a k propojeným
osobám k 31. 12. 2016 ve výši 185 838- Kč, z toho do splatnosti ve výši 185 838,- Kč
po splatnosti 0,- Kč.

5.7. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího
vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK
5.7.2.

Předmět činnosti společnosti

Společnost STAREZ – SPORT, a.s. byla založena zakladatelskou listinou schválenou
Zastupitelstvem města Brna a rozhodnutím zakladatele, města Brna o založení
společnosti ze dne 19. 5. 2004 a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 4174 ke dni 21. 6. 2004.
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Společnost byla založena za účelem provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení sloužících k rehabilitaci a rekondici.
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. se zabývá provozem a správou sportovních
zařízení a provozuje následující sportoviště:
-

Halu Rondo, Křídlovická 34, 603 00 Brno

-

Koupaliště Riviera, Bauerova 7, 603 00 Brno
Koupaliště Riviéra a hala Rondo byly vloženy akcionáře do základního kapitálu
společnosti. Jedná se o vlastní majetek, který generuje odpisy.
Koupaliště Riviéra - kromě běžné správy a údržby prováděné vlastníkem
společnost zajišťovala v roce 2016 její provoz pro veřejnost.
Hala Rondo – byla po celý rok 2016 pronajata spolku KOMETA GROUP,
společnost zajišťovala běžnou správu, údržbu a opravy prováděnou
vlastníkem. Nájemné pokrývá náklady na správu a údržbu prováděnou
vlastníkem, nepokrývá v plné výši náklady na odpisy.

-

Městský baseballový stadion, Sokolova 2h, 619 00 Brno
Výstavbou Městského baseballového stadionu byla v roce 2005 pověřena
společnost jediným akcionářem. Jedná se o vlastní majetek, který generuje
odpisy. Městský baseballový stadion byl po celý rok 2014 pronajat společnosti
PRO DRACI s.r.o., společnost zajišťovala běžnou správu, údržbu a opravy
prováděnou vlastníkem. Nájemné pokrývá náklady na správu a údržbu
prováděnou vlastníkem, nepokrývá v plné výši náklady na odpisy.

-

Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno

-

Kluziště za Lužánkami, Sportovní 2, 602 00 Brno

-

Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 2a, 623 00 Brno

-

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 12, 602 00 Brno

-

Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 13, 615 00 Brno

-

Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 3a, 602 00 Brno
Jedná se o zařízení ve vlastnictví akcionáře, které společnost provozuje
na základě uzavřených smluv o provozování a smlouvy o závazku veřejné
služby. Společnost zajišťuje správu a údržbu objektů a jejich provozování
pro veřejnost. Vyrovnávací platba nepokrývá v plné výši ztrátu z provozu.
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5.7.3. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky
za posuzované období. Posouzení újmy a jejího vyrovnání
Od roku 2004 společnost vykazuje s ohledem na charakter zajišťovaných
služeb a velký objem dlouhodobého majetku a vykazované výše odpisů ztrátu.
Úhrady nákladů společnosti související s provozem zařízení byly řešeny
individuálně, formou poskytování dotací na provoz.
Výše kumulované ztráty ke dni 31. 12. 2011 činila 117.180.873,49 Kč.
K nárůstu ztráty od roku 2008 došlo z důvodu navýšení objemu dlouhodobého
majetku po dokončení stavby Městského baseballového stadionu, jeho zavedení
do majetku a zahájení odpisování. K dalšímu růstu ztráty od roku 2010 pak
po dalším navýšení objemu dlouhodobého majetku po provedené rekonstrukci
haly Rondo, jejího zavedení do majetku a zahájení odpisování. Výše kumulované
ztráty ke dni 31. 12. 2012 činila 141.575.395,56 Kč.
Jediný akcionář společnosti statutární město Brno dne 26. 6. 2013 rozhodl
o snížení základního kapitálu společnosti z částky 994 112 430,- Kč na částku
861 112 430 Kč, tedy o 133.000.000,- Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti
z minulých let a převedení části prostředků do rezervního fondu společnosti
na úhradu budoucí ztráty společnosti.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012 rozhodl
dne 12. 6. 2013 o úhradě ztráty běžného období ve výši 24.394 522,37 Kč, takto:
pod podmínkou účinného snížení základního kapitálu úhradu ztráty ve výši
15.819.126,51- Kč z rezervního fondu a ve výši 8.575.396,56 Kč do neuhrazené
ztráty minulých let.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013 rozhodl
dne 11. 6. 2014 o úhradě ztráty běžného období ve výši 24 468 136,19 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014 rozhodl
dne 16. 6. 2015 o úhradě ztráty běžného období ve výši 27 733 547,09 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 rozhodl
dne 7. 6. 2016 o úhradě ztráty běžného období ve výši 32 010 706,45 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
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S ohledem na provozovanou činnost společnost nevytváří zisk, ale zajišťuje
služby pro veřejnost, převážně obyvatele města Brna, byla v roce 2013 uzavřena
mezi společností a jediným akcionářem Smlouva o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013
a Dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2013 a Dodatku č. 3 ze dne 9. 2. 2016 č. sml.
7413170149, na jejímž základě byla na rok 2016 poskytnuta záloha vyrovnávací
platbu ve výši 27,4 mil. Kč na zajištění provozu koupaliště Riviéra, Městského
plaveckého stadionu Lužánky, Aquaparku Kohoutovice, Mobilního kluziště
za Lužánkami, Lázeňského a relaxačního centra Rašínova, Letního koupaliště
Zábrdovice a Krytého plaveckého bazénu Ponávka provozovaných na základě
mluv o provozování:
Provozované zařízení

Max. výše vyrovnávací platby

I. Koupaliště Riviera
II. Městský plavecký stadion Lužánky
III. Aquapark Kohoutovice
IV. Mobilní kluziště za Lužánkami
V. Krytý plavecký bazén Ponávka
VI. Lázeňské a relaxační centrum Rašínova
VII. Letní koupaliště Zábrdovice
Celkem

27,400.000,- Kč

V roce 2013 došlo k vyrovnání újmy společnosti – kumulované ztráty
z minulých let (do roku 2011 včetně) v souvislosti s činností společnosti
vykonávanou na základě zakladatelské listiny a smluv uzavřených s jediným
akcionářem, a to snížením základního kapitálu společnosti o 133 mil. Kč.
Prostředky ve výši 15.819.126,- Kč byly převedeny do rezervního fondu, z nějž byla
uhrazena část ztráty běžného období za rok 2012 ve výši 24.394 522,37 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
V roce 2014 došlo 2x ke zvýšení základního kapitálu, a to o 10,254 tis.
a o 3 mil. Kč na celkovou částku 874 366 430,- Kč.
Neuhrazená ztráta z minulých let činí 92 787 785,29 Kč.
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5.8. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami
5.8.2. Uvedení zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho plynou
pro ovládanou osobu rizika
a) výhody
-

akcionář prostřednictvím ovládané osoby zajišťuje převážně veřejné
služby a správu sportovní infrastruktury, které není schopen jinak zajistit
sám, naplňuje tím ust. z.č. 128/2000 Sb., o obcích (zejm. § 2 odst. 2 a § 38
odst.1) a z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(zejm. § 23),

-

poskytování služeb veřejnosti je zajišťováno na základě smluv uzavřených
s akcionářem o provozování sportovišť a smlouvy o poskytování závazku
veřejné služby s vyrovnávací platbou, náklady na veřejnou službu
společnost pokrývá z vyrovnávací platby a další vlastní hospodářské
činnosti zejména z výnosů z pronájmů a prodeje doplňkového zboží
a služeb.

b) nevýhody – s nárůstem objemu (hodnoty) vlastního majetku (pořizování

nového majetku, zejm. nemovitého a technické zhodnocení včetně oprav
majetku vloženého akcionářem s ohledem na jeho stav a stáří), roste
úměrně i výše jeho odpisů nebo náklady na jeho zachování (opravy), které
se negativně odráží na hospodářském výsledku společnosti a opakovaně
tak vytváří ztrátu, která se kumuluje.
c) rizika pro ovládanou osobu – s ohledem na výši odpisů vlastního majetku

může i nadále docházet ke kumulaci ztráty,
Výhody a nevýhody jsou vyrovnané.
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5.8.3. Zda a jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána
případná újma podle § 71 nebo 72 ZOK
Vyrovnání případné újmy společnosti z běžného hospodaření bude řešeno
při schvalování účetní závěrky společnosti za rok 2016 jediným akcionářem.

Zpráva byla zpracována a schválena představenstvem společnosti STAREZ –
SPORT, a.s. dne 23. 3. 2017.

Ing. Antonín Crha
předseda představenstva
STAREZ - SPORT, a.s.
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8. Účetní závěrka
Účetní závěrka k 31. 12. 2016
Název společnosti:

STAREZ – SPORT, a.s.

Sídlo:

Křídlovická 911/34

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

26932211

Součásti účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisků a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha
Účetní závěrka byla sestavena dne 9. 4. 2017

Statutární orgán účetní jednotky
Ing. Antonín Crha
předseda představenstva

Podpis

Účetní závěrka

Rozvaha (6 str.)
Výkaz zisků a ztráty (2 str.)
Přehled o peněžních tocích (2 str.)
Přehled o změnách vlastního kapitálu (1 str.)

66

Účetní závěrka

67

Účetní závěrka

68

Účetní závěrka

69

Účetní závěrka

70

Účetní závěrka

71

Účetní závěrka

72

Účetní závěrka

73

Účetní závěrka

74

Účetní závěrka

75

Účetní závěrka

76

77

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

78

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název společnosti:

STAREZ – SPORT, a.s.

Sídlo:

Křídlovická 911/34

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

26932211

Běžné účetní období: 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
Minulé účetní období: 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015

Obecné údaje
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1. Obecné údaje
1.1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma společnosti:

STAREZ - SPORT, a.s.

Sídlo společnosti:

Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Právní forma:

akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou
značkou B 4174
IČO:

26932211

DIČ:

CZ26932211

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně: provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, dále poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness, provozování
solárií, masérské, rekondiční a regenerační služby, hostinská činnost a prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Datum založení:

28. dubna 2004

Datum vzniku:

21. června 2004

1.2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% struktura akcionářů
Vlastníkem všech listinných akcií (100%) v minulém i tomto účetním období je
statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 44992785.
Výše základního kapitálu:

874 366 430,- Kč

1.3. Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním
rejstříku
V průběhu účetního období došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám:
-

Notářským zápisem ze dne 12. 1. 2016 byla osvědčena změna přijatá jediným
akcionářem v působnosti valné hromady v měsíci prosinci, a to změna stanov
společnosti - doplnění koncesované živnosti prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin, změna byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 1. 2016,

Obecné údaje

-
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v RŽP byla nově zapsána dne 20. 1. 2016 živnost masérské, rekondiční
a regenerační služby, které byl zapsána jako předmět podnikání do
obchodního rejstříku dne 1. 2. 2016,

-

k 31. 12. 2016 se vzdal funkce člena představenstva pan Jakub Koudelka,
k témuž dni se pak vzdal funkce člena a místopředsedy dozorčí rady pan Martin
Schwab, změny byly zapsány v obchodním rejstříku v následujícím roce.

1.4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v roce 2016
Vedení společnosti se nachází v sídle společnosti, kterým je Hala Rondo,
Křídlovická 34, 603 00 Brno. Společnost má dále tyto provozovny:
-

Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno

-

Kluziště za Lužánkami, Sportovní 2, 602 00 Brno

-

Koupaliště Riviéra, Bauerova 7, 603 00 Brno

-

Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 2a, 623 00 Brno

-

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 12, 602 00 Brno

-

Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 13, 615 00 Brno

-

Krytý Plavecký bazén Ponávka, Ponávka 3a, 602 00 Brno

Organizační struktura společnosti – viz. bod. 4.4.
V roce 2016 byl vytvořen nový útvar marketingového ředitele, do nějž bylo
včleněno nové oddělení marketingu a nově zřízené středisko aktivit a sportu.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Statutární orgán – představenstvo – 4 členné
Předseda:
Ing. Antonín Crha
Místopředseda:
Mgr. René Novotný
Členové:
Ing. Marek Fišer
Jakub Koudelka (do 31. 12. 2016)
Dozorčí rada - 3 členná
Předseda:
Róbert Čuma
Místopředseda:
Ing. Martin Schwab (místopředseda do 31. 12. 2016)
Člen:
Mgr. Jiří Dvořáček
Vedení akciové společnosti
Generální ředitel:

Mgr. Martin Mikš
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2. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními
standardy pro podnikatele v platném znění. Společnost je střední účetní
jednotkou.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování
majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2016
za kalendářní rok 2016. Účetní závěrka byla sestavena dne 9. 4. 2017.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),
není-li dále uvedeno jinak.
2.1. Způsoby oceňování a odepisování majetku
2.1.1. Zásoby
Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Při účtování zásob se používá
způsob A. Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. Vedlejšími pořizovacími
náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen, jsou zejména poštovné,
balné, manipulační poplatky.
Společnost nemá zásoby vytvořené vlastní činností.
Za zásoby se považují movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok
a v ocenění do 1.000,- Kč.
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2.1.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovací
cenou.
Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.
Stanovení účetních

odpisů

– společnost uplatňuje rovnoměrný způsob

odepisování. Sazba účetních odpisů je stanovena ve spolupráci s konečným
uživatelem při zařazení předmětu do užívání, a to z hlediska doby použitelnosti
a ve vztahu k výkonům nebo času, tzn. vždy s ohledem na opotřebení odpovídající
běžným podmínkám používání. Údaje o zvoleném způsobu odepisování jsou
uvedeny u jednotlivých inventárních čísel. Účetní odpisy se stanoví z pořizovací,
resp. ze zvýšené pořizovací ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví,
a to do její výše. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Majetkem
vyloučeným z odepisování jsou pozemky, umělecká díla a sbírky.
Z rozhodnutí společnosti není dlouhodobým majetkem:
a) drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění
od 1001,- Kč do 60 000,- Kč včetně, a který není vykázán v položce B.I. –
Dlouhodobý nehmotný majetek, ale v nákladech na účtu 518 - Drobný nehmotný
majetek a provede se záznam do operativní evidence,
b) drobný hmotný majetek – samostatné movité věci a soubory movitých věcí
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od 1 001,- Kč do 40 000,- Kč
včetně, a který není vykázán v položce B.II.3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí, účtuje se o nich jako zásobách na účet nákladů 501 - Spotřeba
drobného majetku a vede se o něm operativní evidence.
Daňové odpisy jsou stanoveny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů. Zvolený způsob odepisování je rovnoměrný.
U vloženého majetku zvoleným způsobem odepisování je rovnoměrné dle § 31
uvedeného zákona. Společnost pokračuje v odepisování započatém původním
vlastníkem. Ze vstupní, resp. pořizovací ceny převzala společnost ceny ke dni
vkladu dle podkladů původního vkladatele. U nemovitého majetku byl uplatněn
daňový odpis až v roce 2006, protože v roce 2005 nebyly splněny podmínky § 28
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Podmínky zákona byly naplněny zápisem nemovitostí areálu Riviéra

a haly Rondo do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 19. 5. 2006.
Technické zhodnocení, pokud převyšuje u jednotlivého majetku v úhrnu
za zdaňovací období částku 40 000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého
majetku.
2.1.3. Oceňování cenných papírů a majetkových účastí
Společnost vlastnila podílové listy fondu IKS peněžní fond Investiční kapitálové
společnosti KB, a.s. Podílové listy byly oceňovány pořizovací cenou. V červenci
2011 byly podílové listy prodány – KB Peněžní trh.
Ve sledovaném období společnost nevlastnila žádné majetkové účasti v jiných
společnostech.
2.2. Změny v oceňování, odepisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období ani k novému účetnímu období nedošlo
ve společnosti k žádným změnám v oceňování, odepisování a postupů účtování.
2.3.

Opravné položky k majetku

Společnost vytvořila opravné položky k těmto pohledávkám

Společnost

Druh opravné položky

R+R sport, spol. s.r.o.
IČ 25591711
7.nebe
IČ 26944146

zákonná opravná položka k
nepromlčeným pohledávkám
dle § 8 a, odst. 3 f)
zákonná opravná položka k
nepromlčeným pohledávkám
dle § 8 a odst. 2,písm. e)

Slovák Pavel
IČ 47433663

Hodnota
Pohledávky

56,4

73,6

%
opravné Opravná
položky Položka

100

56,4

100

73,6

100

747,9

zákonná opravná položka k
nepromlčeným pohledávkám
dle §8 a odst.3, písm.f)
747,9
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30,7
908,6

100

30,7
908,6

2.4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním
kursem dle kursovního lístku ČNB, a to v účetnictví ke dni uskutečnění účetního
případu a v účetní závěrce ke dni sestavení účetní závěrky.
3.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
3.1.1. Stav dlouhodobého majetku
Rozpis stavu majetku podle skupin, údaje v tis. Kč.

Majetek
Nehmotný majetek
software
Hmotný majetek
budovy, haly, stavby
samostatné movité věci
Pořízení
dlouhodobého
majetku
pořízení dl. hmotného
majetku
pořízení dl.
nehmotného majetku

Pořizovací cena
stav k 31. 12.
stav k 31. 12.
2015
2016

Oprávky
stav k 31. 12.
2015

stav k 31. 12.
2016

770

1 328

631

801

767 506
114 575

766 724
117 986

187 716
54 593

213 517
62 593

0

0

0

0

621
0

1 370
0
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3.1.2. Finanční a operativní pronájem
Společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního a operativního
pronájmu.
3.1.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k datu účetní závěrky podle skupin v tis.
Kč.
Stav k 31.
12. 2015
v zůst.ceně

Majetek
Nehmotný majetek
software
pořízení dl. nehmotného
majetku
Hmotný majetek
pozemky
budovy,haly, stavby
samostatné movité věci
pořízení dl. hmotného majetku

Stav k 31.
Oprávky
12. 2016
v poř.ceně v zůst.ceně

Přírůstky Úbytky
v poř.ceně v poř.ceně

140

557

0

171

526

124 109
579 790
59 981

582
97
3 411

0
25 802
7 999

124 678
553 206
55 393

621

7 163

13
879
0
6 414

0

1 370

3.1.4. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

Sledované
období
2011

Druh majetku
drobný
majetek

Sledované
období
2012

Sledované
období
2013

Sledované
období
2014

Sledované
období
2015

Sledované
období
2016

nehmotný

drobný hmotný majetek

119

113

204

325

434

548

8 549

8 641

11 327

11 783

12 558

13 864

Majetek neuvedený v rozvaze je oceněn pořizovací cenou, resp. cenou
dle znaleckého posudku pro vklad majetku. Společnost dále vede podrozvahovou
evidenci majetku v celkové výši 88 916 tis. Kč. Jedná se zejména o stavbu areálu
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dopravní výchovy (83 293 tis. Kč), vybavení aquaparku v Kohoutovicích (2 833 tis.
Kč), kamerový systém pořízený z dotace z Jihomoravského kraje ve výši 500 tis. Kč
a rolbu zn.ZAMBONI ve výši 2 290 tis. Kč. Společnost nevlastní majetek zatížený
zástavním právem.
3.1.5. Majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Společnost nevlastní žádné majetkové účasti.
3.1.6. Nepeněžité vklady majetku
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu

působnosti valné hromady

společnosti STAREZ - SPORT, a.s. ze dne 26. 5. 2005 bylo schváleno zvýšení
základního kapitálu společnosti upsáním akcie nepeněžitým vkladem stávajícího
akcionáře statutárního města Brna o částku 180 650 000,- Kč. Nepeněžitým
vkladem je areál sportovního stadionu Rondo s příslušenstvím a součástmi včetně
movitého majetku, sloužícího pro provoz areálu, v následujícím rozsahu:
Nemovitosti - zapsané na listu vlastnictví č.10001 pro obec Brno, k.ú. Staré Brno
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
Nehmotný majetek – dle znaleckého posudku č. 2011 ze dne 25. 4. 2005,
vypracovaného Ing. Karlem Abrahamem, znalcem jmenovaným usnesením
Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6004/2005-7 ze dne 18. 1. 2005.
Majetek movitý – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný hmotný
majetek a ostatní drobný majetek rovněž popsaný výše uvedeným znaleckým
posudkem.
Vkládaná nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 2011 ze dne
25. 4. 2005. V části 3. znaleckého posudku Analýza ocenění jsou stanoveny
základní metody ocenění. Výpočet byl proveden na základě principu věcné
hodnoty a principu výnosové metody, pro stanovení výsledné tržní hodnoty byla
použita cena stanovená metodou výnosu. Tržní hodnota areálu, doporučená
pro vklad majetku společnosti, byla stanovena ve výši 180 650 000 Kč. Pro účely
ocenění v účetní evidenci společnosti bylo přiměřeně použito ustanovení § 24
odst. 3 písm. b) zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to tak,
že v části ocenění pozemků bylo převzato ocenění uvedené ve znaleckém posudku
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– dle platné cenové mapy stavebních pozemků pro danou lokalitu, která
je stanovena ve výši 1 360 Kč/m².
Dne 17. 10. 2005 byla uzavřena Smlouva o upsání akcie číslo 31 05 9 003
a podepsáno Prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 zákona č.513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění. Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno
v obchodním rejstříku dne 15. 5. 2006. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí byl předložen Katastrálnímu úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město dne 19. 5. 2006. Právní
účinky vkladu práva nastaly ke dni návrhu.
Téhož dne bylo dále schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti dalším
nepeněžitým vkladem o částku 208 425 930 Kč, která byla následně upravena dle
dodatku č. 2 ke znaleckému posudku č. 1928-20/2005 na částku 207 815 430,- Kč.
Nepeněžitý vklad je tvořen nemovitostmi a hmotným movitým majetkem v areálu
Riviera, v tomto rozsahu:
Nemovitosti- zapsané na listu vlastnictví 10001 pro obec Brno, k.ú. Pisárky
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
Hmotný movitý majetek – stroje, přístroje a zařízení úpravny vody areálu Riviera dle
znaleckého posudku č.1928-20/2005 ze dne 29. 4. 2005 a dodatků č.1 a č. 2 ze dne
29. 8. 2005 a 18. 11. 2005, vypracovaného Ing. Milošem Hrozkem, znalcem
jmenovaným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6156/2004-26 ze dne
28. 12. 2004.
Na základě skutečností, že areál Riviéra byl dlouhodobě mimo provoz
a v okamžiku oceňování nebyly uzavřeny žádné nájemní a podnájemní smlouvy,
areál je rekonstruován a uváděn do provozu a v daném čase a místě
se s obdobným

majetkem

neobchoduje,

bylo

pro

stanovení

hodnoty

nepeněžitého vkladu použito ocenění nákladovým způsobem podle vyhlášky MF
ČR č.640/2204 Sb. Pro účely ocenění v účetní evidenci společnosti byly použity
hodnoty jednotlivých položek dle ocenění ve znaleckém posudku.
Dne 17. 10. 2005 byla uzavřena Smlouva o upsání akcie číslo 31 05 9 005
a podepsáno Prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 zákona č.513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění. Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno
v obchodním rejstříku dne 15. 5. 2006. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí byl předložen Katastrálnímu úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město dne 19. 5. 2006. Právní
účinky vkladu práva nastaly ke dni návrhu.
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působnosti valné hromady

společnosti STAREZ - SPORT, a.s. ze dne 1. 9. 2009 bylo schváleno zvýšení
základního kapitálu společnosti upsáním akcie nepeněžitým vkladem stávajícího
akcionáře statutárního města Brna o částku 685 000,- Kč. Nepeněžitým vkladem
je projektová

dokumentace

„Studie

rekonstrukce

a

využití

haly

Rondo

a Rekonstrukce objektu Rondo“. Vklad byl oceněn znaleckým posudkem
č. 035/2009 ze dne 8. 4. 2009, vypracovaným Znaleckým ústavem zapsaným
v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR – TOP AUDITING, s.r.o. Kotlářská 931/53,
602 00 Brno, znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Brně dne
6.2. 2009, č.j. 1Nc 6061/2009-8.
Dne 27. 10. 2009 byla uzavřena Smlouva o upsání akcie číslo 0074 0917 06476
a podepsáno Prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 zákona č.513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění. Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno
v obchodním rejstříku dne 28. 1. 2010.
3.2. Vlastní kapitál
3.2.1. Změny vlastního kapitálu v letech 2009 až 2016
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 1. 9. 2009 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti upsáním akcie nepeněžitým vkladem o částku 685 000,- Kč.
Nepeněžitý vklad byl tvořen projektovou dokumentací „Studie rekonstrukce
a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu haly Rondo ”
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 28. 1. 2010.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 20. 10. 2009 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna, a to o částku 115 000 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 28. 1. 2010.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 23. 3. 2010 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna, a to o částku 133 000 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 20. 4. 2010.
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Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 1. 6. 2010 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna, a to o částku 77 800 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 22. 7. 2010.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 29. 9. 2010 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna, a to o částku 14 200 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 11. 11. 2010.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 14. 4. 2011 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna, a to o částku 9 000 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 23. 6. 2011.
Jediný akcionář společnosti statutární město Brno dne 26. 6. 2013 rozhodl
o snížení základního kapitálu společnosti z částky 994 112 430,- Kč na částku
861 112 430 Kč, tedy o 133 000 000,- Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti
z minulých let a převedení části prostředků do rezervního fondu společnosti.
Snížení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 16. 8. 2013.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 6. 8. 2014 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna o 10 254 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 8. 10. 2014.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti ze dne 22. 10. 2014 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu
společnosti

upsáním

akcie

peněžitým

vkladem

stávajícího

akcionáře,

tj. statutárního města Brna o 3 000 000,- Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 4. 12. 2014.
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3.2.2. Základní kapitál
Základní kapitál ke dni 31. 12. 2015
Druh akcií

Počet akcií

Jmenovitá hodnota

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

10

200 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

22 993 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

30 571 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

8 565 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

180 650 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

35 801 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

207 815 430 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

45 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

16 758 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

4 274 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

90 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

115 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

685 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

77 800 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

14 200 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

9 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

10 254 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

3 000 000 Kč

27

874 366 430 Kč

Celkem
Základní kapitál ke dni 31. 12. 2016
Druh akcií

Počet akcií

Jmenovitá hodnota

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

10

200 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

22 993 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

30 571 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

8 565 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

180 650 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

35 801 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

207 815 430 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

45 000 000 Kč
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Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

16 758 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

4 274 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

90 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

115 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

685 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

77 800 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

14 200 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

9 000 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

10 254 000 Kč

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě

1

3 000 000 Kč

27

874 366 430 Kč

Celkem
3.2.3. Způsob úhrady ztráty za rok 2012 až 2015

Jediný akcionář společnosti statutární město Brno dne 26. 6. 2013 rozhodl
o snížení základního kapitálu společnosti z částky 994 112 430,- Kč na částku
861 112 430 Kč, tedy o 133 000 000,- Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti
z minulých let a převedení části prostředků do rezervního fondu společnosti
na úhradu budoucí ztráty společnosti.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012 rozhodl
dne 12. 6. 2013 o úhradě ztráty běžného období ve výši 24 394 522,37 Kč, takto:
pod podmínkou účinného snížení základního kapitálu úhradu ztráty ve výši
15 819 126,51- Kč z rezervního fondu a ve výši 8 575 396,56 Kč do neuhrazené
ztráty minulých let.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013 rozhodl
dne 11. 6. 2014 o úhradě ztráty běžného období ve výši 24 468 136,19 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014 rozhodl
dne 16. 6. 2015 o úhradě ztráty běžného období ve výši 27 733 547,09 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
Akcionář při schvalování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 rozhodl
dne 7. 6. 2016 o úhradě ztráty běžného období ve výši 32 010 706,45 Kč
do neuhrazené ztráty minulých let.
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3.2.4. Návrh úhrady ztráty minulých období
Představenstvo společnosti navrhuje ponechat ztrátu z minulých let ve výši
92 787 785,29 Kč v neuhrazených ztrátách minulých let.
3.2.5. Návrh úhrady ztráty běžného období
Představenstvo společnosti navrhuje Radě města Brna v působnosti valné
hromady společnosti STAREZ - SPORT, a.s. schválit přeúčtování ztráty za rok
2016 ve výši 29 845 523,38 Kč do neuhrazené ztráty minulých let.
3.3. Pohledávky

Celková výše pohledávek
z toho: do lhůty splatnosti
po lhůtě splatnosti

Rozpis pohledávek po
lhůtě
splatnosti
do 30 dnů
31-90 dnů
91-180 dnů
181-360 dnů
nad 360 dnů

Pohledávky z obchodního
styku v tis. Kč
Sledované období
2015
2016
3 664
2642
2 513
1592
1 151
1050

188
0
0
0
965

109
2
5
0
934

Ostatní pohledávky
v tis. Kč
Sledované období
2015
2016
630
724
630
724
0
0

0
0
0
0
0

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné.

0
0
0
0
0
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3.4. Závazky

Celková výše závazků
Z toho: do lhůty splatnosti
po lhůtě splatnosti

Závazky z obchodního
styku
Sledované období
v tis. Kč
2015
2016
6 509
6 660
6 486
6409
23
251

Rozpis závazků po lhůtě
splatnosti
do 30 dnů
31-90 dnů
91-180 dnů
181-360 dnů
nad 361 dnů

14
9
0
0
0

218
7
0
26
0

Ostatní závazky
Sledované období
v tis. Kč
2015
8 598
8 598
0

2016
8 073
8 073
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Závazky po lhůtě splatnosti tvoří závazky vůči dodavatelům (věřitelům), kteří
neposkytují součinnost k jejich úhradě.
Účetní jednotka měla k rozvahovému dni zúčtované závazky ze sociálního,
zdravotního pojištění a daňové závazky za měsíc prosinec 2016 v následující výši.
Neuhrazené závazky ze sociálního pojištění ke dni 31. 12. 2016
Běžné:

672 tis. Kč

Za zúčtovací období měsíce prosinec 2016. Úhrada provedena v plné výši
a ve lhůtě bankovním převodem dne 6. 1. 2017.
Neuhrazené závazky ze zdravotního pojištění ke dni 31. 12. 2016
Běžné:

304 tis. Kč

Za zúčtovací období měsíce prosinec 2016. Úhrada provedena v plné výši
a ve lhůtě bankovním převodem dne 6. 1. 2017.
Daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu k 31. 12. 2016
Běžné:

daň z příjmů ze závislé činnosti 229 tis.
daň vybíraná srážkou

4 tis.
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Za zúčtovací období měsíce prosinec 2016. Úhrada provedena v plné výši
a ve lhůtě bankovním převodem dne 6. 1. 2017.
Společnost nemá závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné, nebo
závazky nezachycené v rozvaze.

3.5. Výnosy z běžné činnosti
Tržby v tis. Kč

Tržby za služby celkem
z toho : tuzemsko
zahraničí – EU
Tržby za služby tuzemsko
- tržby ostatní služby celkem
- tržby pronájmy celkem
- tržby koupaliště Riviéra
- tržby mobilní kluziště
- tržby aquapark Kohoutovice
- tržby plav. stadion Lužánky
- tržby Lázně Rašínova
- tržby bazén Ponávka
- tržby koupaliště Zábrdovice
- tržby za zboží

2015
63 218
63 218
0

2016
65 272
65 272
0

2195
14 147
5 792
1 365
18 520
11 984
4 888
2 145
2 182
587

3 938
14 167
3 525
1 205
20 580
12 829
5 617
2 155
1 256
4 271

3.6. Zákonné a ostatní rezervy
Ve sledovaném účetním období společnost nevytvářela rezervy.

3.7. Odložená daň
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. vypočítává odloženou daň z rozdílů daňových
a účetních zůstatkových cen. Za rok 2016 byla vyčíslena odložená daňová
pohledávka,

která

vyplynula

zejména

z důvodu

pozastavení

daňového

odepisování. O odložené daňové pohledávce není účtováno vzhledem k tomu,
že je pravděpodobné, že základ daně je nedosažitelný.
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3.8. Dlouhodobé bankovní úvěry
Společnosti nebyly poskytnuty dlouhodobé bankovní úvěry.
3.9. Dotace na investiční a provozní účely, vyrovnávací platba
a) Dne 23. 1. 2013 byla mezi společnosti STAREZ – SPORT, a.s. a statutárním
městem Brnem uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon č. 7413170149. Ke smlouvě byly uzavřeny tři dodatky,
a to Dodatek č. 1 dne 29. 4. 2013 v souvislosti s převzetím tří nových zařízení
k provozování od 1. 5. 2013 (viz. dále), Dodatek č. 2 dne 7. 12. 2013 uzavřený
v souvislosti s legislativními změnami a vydaným manuálem pro poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu a změn a stanovení výše vyrovnávací
platby na následující roky, počínaje rokem 2014, Dodatek č. 3 dne 9. 2. 2016
počínaje rokem 2016, kterým byla navýšena záloha vyrovnávací platby jednou
částkou.
Dne 17. 2. 2016 byla společnosti na základě smlouvy uvedené v čl. VI. bod 3.
poskytnuta záloha vyrovnávací platby na rok 2016 v celkové výši 27,400.000,- Kč
(slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých).
Viz. také 3.11.2. a Závěrečná zpráva – Finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací
platby za rok 2016.
b) Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna
číslo 4012094303 byla společnosti poskytnuta účelová dotace z rozpočtových
prostředků statutárního města Brna na rok 2012 za účelem úhrady provozních
a investičních nákladů v rámci přípravy a realizace projektu „Areál dopravní
výchovy“, a to z Fondu kofinancování evropských projektů ve výši 3 000 000,- Kč.
Dotace byla v roce 2013 čerpána ve výši 109 000,- Kč. Ke smlouvě byly v roce
2014 přijaty dva dodatky, a to Dodatek č. 1 související s doplněním účelu použití
dotace, a to na opravu nápojné kanalizace pro Areál dopravní výchovy
ve vlastnictví společnosti a vedoucí pod ulicí Bauerova a Dodatek č. 2, kterým
se mění doba čerpání dotace do 31. 12. 2015.
Dotace byla v roce 2014 čerpána ve výši 586 843,- Kč.
Dotace byla v roce 2015 čerpána ve výši 1 830 772,65 Kč.
Nevyčerpaná dotace 473 384,35 Kč.
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Dotace byla v roce 2016 vyúčtována a nevyčerpaná část dotace ve výši 473
384,35 Kč byla vrácena poskytovateli bankovním převodem dne 26. 5. 2016.
c) Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna
č. 5915094290 z 10. 12. 2015 poskytlo SMB společnosti investiční dotaci na
pokrytí neuznatelných výdajů a povinného kofinancování projektu „Areál
dopravní výchovy“ ve výši 15% uznatelných výdajů projektu, tj. ve výši 15 855
695,90 Kč.
Dotace byla v roce 2015 čerpána ve výši 15 855 695,90 Kč a vyúčtována ke dni
16. 6. 2016.
d) Na základě smlouvy ze dne 16. 8. 2016 č. 039782/16/OKH uzavřené mezi
společností STAREZ – SPORT, a.s. a Jihomoravským krajem byla poskytnuta
dotace ve výši 200.000,- Kč na opravu sprch a sušáren ženy muži sociálního
zařízení pro návštěvníky Krytého plaveckého bazénu Ponávka. Dotace byla
v roce 2016 čerpána v plné výši a vyúčtována 21. 12. 2016.
e) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
statutárního města Brna č. 6715093554, ze dne 10. 9. 2015 na nákup rolby pro
údržbu venkovního kluziště za Lužánkami poskytlo SMB společnosti investiční
dotaci ve výši 2 500 000,- Kč. V roce 2016 byla dotace čerpána a vyúčtována
v částce 2 290 000,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 210 000,- Kč byla
vrácena poskytovateli bankovním převodem dne 5. 8. 2016.
f) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
statutárního města Brna č. 6716094435 byla poskytnuta dotace na pořízení
projektové dokumentace pro rekonstrukci bazénů Riviéra ve výši 1 380 000,- Kč
s termínem vyúčtování do 30. 6. 2017. V roce 2016 byla dotace čerpána ve výši
590 000 Kč.
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Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Zaměstnanci společnosti
celkem

Zaměstnanci společnosti včetně řídících
pracovníků

Minulé
účetní
období

Běžné účetní
období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců*

79,03

67,82

Osobní náklady zaměstnanci

32172

26133

z toho THP

13456

10601

4029

3556

36201

29689

Osobní náklady dohody
Osobní náklady celkem**
* Počet zaměstnanců byl navýšen, a to z důvodu:

- vzniku marketingového útvaru a střediska aktivit a sportu, které organizuje a pořádá

sportovních akce (o 1,06 úvazku)
- převzetí provozování občerstvení na sportovištích (o 5,4 úvazku)
- s navýšením počtu plánovaných investičních akcí a oprav, které souvisí se zvýšením objemu

prostředků pro realizaci investičních akcí a oprav a rozšířením činnosti souvisí posílení
zaměstnanci v oblasti ekonomické, mzdové, investiční a zadávání veřejných zakázek
a rozšíření úvazků zaměstnankyň pečujících o děti na plný úvazek (o 3,33 úvazku),
- zástupy za MD a RD, doplnění pokladních (o 1,42 úvazky)

**Položka osobní náklady celkem zahrnují i pracovníky pracující na dohody mimo
pracovní poměr (řádově desítky zaměstnanců, mění se dle sezónního provozu
sportovišť), tyto pracovníci se nezapočítávají do průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců.

Statutární orgány a členové
statutárních a dozorčích orgánů

Průměrný přepočtený počet osob
Osobní náklady celkem

Statutární orgány
a členové
statutárních
orgánů
Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

Členové
dozorčích
orgánů
Běžné Minulé
účetní účetní
období období

4

4

3

3

692

680

225

225
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4.1. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 neobdrželi členové představenstva, dozorčí
rady ani vedení společnosti půjčky od společnosti. Odměny členů orgánů
společnosti a vedení společnosti jsou součástí výše uvedených osobních nákladů.
Na základě uzavřené pracovní smlouvy a smlouvy o poskytování zaměstnaneckých
výhod bylo řediteli společnosti umožněno používání vozidla společnosti pro
pracovní i soukromé účely.
V rámci představenstvem schválených benefitů pro zaměstnance mají tito nárok
na příspěvek na stravu formou stravenky a příspěvek na penzijní nebo životní
pojištění.
4.2. Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost nevynaložila žádné finanční prostředky na vývoj a výzkum.

4.3. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky a ostatní významné události
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti z pohledu naplnění
účelu výroční zprávy.

4.3.1. Soudní spory
Proti společnosti STAREZ - SPORT, a.s. nejsou vedeny soudní spory.
4.3.2. Smlouvy o provozování sportovních zařízení
Městský plavecký stadion Lužánky
Na základě smlouvy o provozování plaveckého stadionu za Lužánkami č. smlouvy
0074 1017 00398 uzavřené dne 29. 1. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013
a Dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2016 se statutárním městem Brno, společnost
STAREZ - SPORT, a.s. zabezpečuje provoz tohoto zařízení.
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Aquapark Kohoutovice
Na základě smlouvy o provozování plaveckého bazénu Kohoutovice č. smlouvy
0074 1017 01572 uzavřené dne 24. 3. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013
se statutárním městem Brno, společnost STAREZ - SPORT, a.s. provozuje areál
plaveckého bazénu v Brně - Kohoutovicích.
Mobilní kluziště za Lužánkami
Na základě smlouvy o provozování kluziště za Lužánkami č. smlouvy
0074091701878 uzavřené dne 20. 3 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013
se statutárním městem Brno, společnost STAREZ - SPORT, a.s. provozuje mobilní
kluziště za Lužánkami.
Lázeňské a relaxační centrum Rašínova
Na základě Smlouvy o provozování lázní Rašínova uzavřené se statutárním
městem Brnem č. smlouvy 74 1317 1911 ze dne 29. 4. 2013 společnost
STAREZ - SPORT, a.s. provozuje od 1. 5. 2013 lázně Rašínova.
Letní koupaliště Zábrdovice
Na základě Smlouvy o provozování koupaliště Zábrdovice uzavřené se statutárním
městem Brnem č. smlouvy 74 1317 1912 ze dne 29. 4. 2013 společnost
STAREZ - SPORT, a.s. provozuje od 1. 5. 2013 koupaliště Zábrdovice.
Krytý plavecký bazén Ponávka
Na základě Smlouvy o provozování krytého plaveckého bazénu Ponávka uzavřené
se statutárním městem Brnem č. smlouvy 74 1317 1913 dne 29. 4. 2013 společnost
STAREZ - SPORT, a.s. provozuje od 1. 5. 2013 plavecký bazén Ponávka.
4.4. Náklady na odměny auditorské společnosti
Náklady za běžné účetní období za povinný audit účetní závěrky činí 90 tis. Kč
bez DPH, náklady za daňové poradenství 120 tis. Kč bez DPH.
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku.
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9. Prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnostem,
které nastaly ve sledovaném období s uvedením rozhodných skutečností
nastalých po jeho uplynutí až do data vydání výroční zprávy. Žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení dosažených
hospodářských výsledků a postavení společnosti, nebyly vynechány.
V Brně dne 4. 5. 2017

Ing. Antonín Crha,
předseda představenstva

Název:

STAREZ – SPORT, a.s.

Sídlo:

Křídlovická 34, 603 00 Brno

Telefon:

533 033 830

Fax:

533 033 840

email:

sekretariát ředitelství - sedlarova@starezsport.cz
hlavní účetní - hornicarova@starezsport.cz

Web:

www.starezsport.cz

