Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

22. Návrh zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti
ARENA BRNO, a.s., peněžitým vkladem, návrh změny stanov
Anotace
Na Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. 4. 2020 bylo schváleno založení
obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s., za účelem výstavby multifunkční haly, a to se základním
kapitálem ve výši 2 000 000 Kč. Na základě tohoto usnesení Zastupitelstva města Brna došlo dne 4. 5.
2020 ke vzniku společnosti. Od svého vzniku se začala společnost spolupodílet na činnostech
souvisejících s výstavbou Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně a na základě smlouvy o
společném zadávání se stala i spoluzadavatelem u veřejných zakázek týkajících se výstavby haly. Na
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 17. 5. 2022, usnesením pod bodem č. 12, byl
schválen záměr vložení peněžitého vkladu statutárního města Brna do základního kapitálu společnosti.
Prozatím nebylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem. Návrh
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., peněžitým vkladem a návrh změny
stanov byl jednomyslně schválen na schůze Rady města Brna č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022. Původní
výše základního kapitálu společnosti: 2 000 000,- Kč Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o
částku: 200 000 000,- Kč Nová výše základního kapitálu (po účinném zvýšení ZK): 202 000 000,- Kč

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

v souladu s ustanovením § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžitého vkladu
statutárního města Brna ve výši 200 000 000 Kč do základního kapitálu
obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00
Brno, IČO 09133267, po vydání rozhodnutí Evropské komise o tom, že veřejná
podpora, která má být společnosti ARENA BRNO, a.s. v souvislosti
s projektem výstavby Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
poskytnuta je slučitelná s vnitřním trhem nebo nepředstavuje veřejnou
podporu,
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov obchodní
společnosti ARENA BRNO, a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČO
09133267, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.

Stanoviska
Materiál nepodléhá projednání Finančním výborem Zastupitelstva města Brna.
Materiál byl projednán Radou města Brna R8/223 a schválen jednomyslně 7 členy.
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
14.6.2022 v 06:46
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 11:37
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Důvodová zpráva
Na Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. 4. 2020 bylo schváleno založení
obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s. (dále také jen „společnost“), za účelem výstavby multifunkční
haly, a to se základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč. Na základě tohoto usnesení Zastupitelstva města
Brna došlo dne 4. 5. 2020 ke vzniku společnosti.
Od svého vzniku se začala společnost spolupodílet na činnostech souvisejících s výstavbou Multifunkční
sportovní a kulturní haly v Brně (dále jen „hala“) a na základě smlouvy o společném zadávání se stala i
spoluzadavatelem u veřejných zakázek týkajících se výstavby haly.
Souběžně s tím probíhají na úrovni statutárního města Brna kroky ve věci notifikace veřejné podpory,
neboť vzhledem k financování výstavby haly z veřejných zdrojů je třeba schválení veřejné podpory ze
strany Evropské komise. V současné době intenzivně probíhá prenotifikační fáze.
Na Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 17. 5. 2022, usnesením pod bodem č. 12,
byl schválen záměr vložení peněžitého vkladu statutárního města Brna do základního kapitálu
společnosti. Evropské komisi byly v rámci prenotifikace v průběhu května 2022 zodpovězeny další
dodatečné dotazy a poskytnut aktualizovaný notifikační formulář, který zohledňuje veškerý dosavadní
vývoj v rámci všech procesů v rámci přípravy haly. Současně s tím bylo schváleno odpovídající
rozpočtové opatření.
Vzhledem k tomu, že doposud nebylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s
vnitřním trhem (případně rozhodnutí, že opatření nepředstavuje veřejnou podporu), je předkládán, v
návaznosti na usnesení přijatém na květnovém zasedání Zastupitelstva města Brna, návrh na schválení
poskytnutí peněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., ve výši
200 000 000,- Kč, s účinností po vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním
trhem (případně rozhodnutí, že opatření nepředstavuje veřejnou podporu). Současně je předkládán
návrh na změnu stanov.
Původní výše základního kapitálu společnosti: 2 000 000,- Kč
Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku: 200 000 000,- Kč
Nová výše základního kapitálu (po účinném zvýšení ZK): 202 000 000,- Kč
Návrh zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., peněžitým vkladem a návrh
změny stanov byl jednomyslně schválen na schůze Rady města Brna č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022.
Zastupitelstvu města Brna přísluší rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ARENA BRNO,
a. s., a změně stanov společnosti, s odkazem na ustanovení § 85 písm. e), resp. § 84 odst. 2 písm. e)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Po schválení Zastupitelstva města Brna o zvýšení základního kapitálu a změně stanov bude nutné, před
rozhodnutím Rady města Brna, v působnosti valné hromady obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s.,
o zvýšení základního kapitálu společnosti ARENA BRNO, a. s., aby rozhodla Evropská komise o
slučitelnosti podpory s vnitřním trhem (případně o tom, že opatření nepředstavuje veřejnou podporu).
Do doby kladného rozhodnutí Evropské komise není, s ohledem na textaci usnesení Zastupitelstva
města Brna, přijetí usnesení Rady města Brna, v působnosti valné hromady obchodní společnosti
ARENA BRNO, a. s., o zvýšení základního kapitálu dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, možné.
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Částka bude primárně využita na nákup pozemků od obchodní společnosti Veletrhy Brno, a.s. a dále
na úhradu dalších nákladů přípravy haly souvisejících s přípravou haly.
Zvýšení základního kapitálu bude financováno z prostředků statutárního města Brna ORG 2563
„Multifunkční sportovní a kulturní centrum – podíl města“.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán Komisí investiční RMB.
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Změna stanov
Jediný akcionář schvaluje, pod podmínkou zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do
obchodního rejstříku, následující změny obsahu stanov obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.:
1. Článek VI. Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií nově
zní:
1.

Základní kapitál společnosti činí 202.000.000, - Kč (slovy: dvě stě dva miliony korun českých).

2.

Základní kapitál je rozvržen na celkem 1010 (slovy: tisíc deset) kusů akcií v listinné podobě ve
formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
−

1010 (slovy: tisíc deset) ks akcie o jmenovité hodnotě 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc
korun českých)

3.

Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.

4.

S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1010
(slovy: tisíc deset).
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Schváleno jednomyslně 7 členy.
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