Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

75. Návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ
- SPORT, a.s.
Anotace
Materiál řeší návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon uzavřené se společností STAREZ - SPORT, a.s., jehož předmětem je změna rozsahu smlouvy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ – SPORT, a.
s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 26932211 jako Poskytovatelem, číslo
smlouvy města Brna: 7413170149, číslo smlouvy Poskytovatele: S-2017/316/0100
Dodatek tvoří přílohu č.....těchto usnesení

2. pověřuje

vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem dodatku č.7

Stanoviska
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/119 konané dne 2.12.2020

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek, vz. PhDr. Marie
Klusoňová
vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
27.11.2020 v 08:24
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 1.12.2020 v 13:00
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
27.11.2020 v 09:47

Sestava vytvořena 1.12.2020 v 13:00
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Statutární město Brno a STAREZ – SPORT, a.s. na základě schválení ZMB dne 16. 6. 2020
uzavřeli Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Obsahem Dodatku č. 6 Smlouvy bylo
1) změna v Příloze č. I Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon v části služeb Koupaliště Riviéra uspořádání akce Sportovní park Riviéra
doplnění (vyjma roku 2020) a přesun akce v roce 2020 do Přílohy č. X Sportovní areál
Vodova – pořádání akce Sportovní park Vodova v roce 2020 (v rozpočtu společnosti
je zapracováno ve výši 1250 000,- Kč jako součást poskytovaných služeb sportoviště);
2) doplnění Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
o přílohu č. XIV – Pořádání sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost a školy v roce
2020 takto:
- Sportovní park Brno v areálu BVV v době od června do srpna 2020
(předpokládaný rozpočet akce ve výši 1 300 000,- Kč)
- Den náborů ve dnech dne 5. 9. a 6. 9.2020 - Kraví Hora a Městské haly Vodova
(předpokládaný rozpočet akce ve výši 650 000 Kč).
- Motivační konference – září/říjen 2020
(předpokládaný rozpočet akce ve výši 150 000 Kč)
- Family hall - Life! – v rámci veletrhu Life! v listopadu 2020
(předpokládaný rozpočet akce ve výši 1 250 000,- Kč)
3) navýšení položky 6700/3419/5213 – Závazek veřejné služby – STAREZ – SPORT, a.s.
v roce 2020 o částku
3 350 000 Kč na realizaci akcí a aktivit pro širokou veřejnost a školy v roce 2020
- 18 200 000 Kč jako navýšení vyrovnávací platby závazku veřejné služby na rok
2020 na provozovaná sportoviště a rekreační areál
Celkem se jednalo v roce 2020 o navýšení Závazku veřejné služby o 21 550 000 Kč.
Aktuální výše vyrovnávací platby v roce 2020 je ve výši 67,95 mil. Kč.
Vzhledem k aktuální situaci z důvodu šíření onemocnění COVID-19 byl vyhlášen a prodloužen
na území ČR nouzový stav a byla vládou přijata další mimořádná opatření (do té doby již od
jara přetrvávala omezení na základě opatření přijatých MZ ČR zejména zvýšená hyg. opatření
a omezení pro konání hromadných akcí).
Počínaje dnem 9. 10. byla sportoviště STAREZ – SPORT, a.s. těmito opatřeními z větší části
opětovně uzavřena, byl omezen počet účastníků akcí, od 12. 10. pak došlo k dalším omezením
a zpřísnění, od 14. 10. k dalšímu zpřísnění a od 22. 10. k omezení volného pohybu. Za této
situace nebylo možné realizovat dvě z plánovaných akcí, a to Motivační konferenci a Family
hall - Life! – v rámci veletrhu Life.
Vzhledem k tomu, že se tyto dvě akce nerealizovaly, a do konce roku již ani realizovat
nemohou, představenstvo společnosti žádá město Brno o možnost použití – převedení části
vyčleněných prostředků na vyjmenované akce na vyrovnávací platbu za služby poskytované
v rámci provozu a správy sportovišť STAREZ – SPORT, a.s. v roce 2020 velmi významně
zasaženého koronavirovými opatřeními s opakovaným omezováním a uzavíráním sportovišť.
Část prostředků bude použita do konce roku na Městských halách Vodova pro přípravu
budoucího projektu „Muzeum sportu města Brna“, kterému by předcházela jako prezentace
přípravy vzniku muzea „Galerie sportu města Brna“ umístěná v prostorách Městských hal
Vodova.
Celkem na vyjmenované akce či jejich přípravu z částky 3,35 mil. Kč bylo čerpáno: 2 376 454,Kč.
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Co se týče závazku veřejné služby, byl připraven výhled vývoje jeho hospodářského výsledku
do konce kalendářního roku 2020 (při známé skutečnosti již za období 1-9/2020), s tím, že
s největší pravděpodobností nebudou sportoviště široké veřejnosti otevřena do konce roku.
Aktuálně je umožněno sportovat pouze profesionálním sportovcům, od 18. 11. a 25. 11. a 30.
11. se vrátí část dětí (studentů) do škol, nicméně s žádným rozvolněním se naopak nepočítá
u tělesné výchovy (ani v prvním stupni PES nemá být na školách tato činnost povolena). Nelze
tedy ani očekávat, že by se školy vrátily k plaveckým výcvikům nebo např. bylo možné připravit
a spustit zimní kluziště k výuce bruslení nebo se vrátily kluby k amatérským tréninkům či
soutěžím (ve stupni 4 venku max. 6 osob, provoz by byl možný nejdříve od stupně 3, ale
s významným omezením – 10 osob uvnitř, 50 venku, obdobně i rekreační zařízení bude
možné otevřít nejdříve až od stupně 3).
I přes navýšení vyrovnávací platby v měsíci červnu a přijatá úsporná opatření, však
očekáváme ztrátu ze závazku veřejné služby v roce 2020 ve výši 3 mil. Kč (navýšení
vyrovnávací platby z června s ohledem na situaci již z části pokrývá i ztráty z důvodu COVID19).
Navržená změna:
Celkem se jedná o navýšení Závazku veřejné služby o 24 550 000 Kč.
2 376 454 Kč na realizaci akcí a aktivit pro širokou veřejnost a školy v roce 2020
- 22 173 546 Kč jako navýšení vyrovnávací platby závazku veřejné služby na rok
2020 na provozovaná sportoviště a rekreační areál
Celkem se jedná o navýšení Závazku veřejné služby v roce 2020 k původním 46,4 mil. o 24,55
mil Kč na částku 70,95 mil. Kč.
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Informace o proběhlých akcích - příloha č. XIV Smlouvy – Pořádání sportovních akcí a aktivit
pro širokou veřejnost a školy v roce 2020
Z plánovaných akcí, na něž společnost STAREZ – SPORT, a.s. v rámci závazku veřejné
služby obdržela vyčleněné prostředky ve výši 3,35 mil. Kč, byl realizován:
Sportovní park Brno v areálu BVV
Termín: sobota 6. 6. – 16. 8. 2020
Místo konání: Areál BVV, prostor před pavilonem P, vstup bránou č. 7
K ukončení sportovního parku došlo k 16. 8. kvůli uskutečnění veletrhu s názvem STYL a
KABO, které proběhlo právě v pavilonu P.
Cíl akce: Umožnit návštěvníkům vyzkoušet si různé druhy sportů a podpořit sportování v době
omezené po koronavirové odmlce. Po celou dobu trvání byl zdarma přístupný široké
veřejnosti. K dispozici byl basketbal (3 hřiště), streetball (2 hřiště), stolní tenis (10 stolů) a
teqbal (6 stolů). basketbalové a fotbalové míče a pálky na stolní tenis včetně míčků – bylo
možné si vypůjčit zdarma u obsluhy Sportovního parku. Provozní doba sportovního parku byla
každý den od 9:00 do 21:00 hodin.
Proběhlé události: Vedle sportovních aktivit proběhly také veřejné turnaje, exhibice
profesionálních sportovců a další zajímavý doprovodný program
6. 6. Oficiální zahájení a otevření Sportovního parku Brno
14. 6. Streetballový turnaj 7. Ročník 3x3 Hooptown Brno Open,kategorie muži dle
platných pravidel 3 x 3 FIBA, s mezinárodní účastí
1. 8. Teqballový turnaj - ve spolupráci s Českou asociací teqballu se pořádal otevřený
turnaj singlů pro hráče všech výkonnostních levelů.
Hrací karta - MÁŠ NA TO! - marketing města Brna ve spolupráci se STAREZ – SPORT, a.s.
zapojil veřejnost do sportování v porovnání s profesionály z jednotlivých sportovních odvětví.
Návštěvník, který nasbíral 9 razítek a odevzdal hrací kartu na některém ze 6 sportovišť,
obdržel malý dárek a mohl toho získat mnohem víc. Všechny odevzdané hrací karty
postupovaly do slosování o hodnotné ceny. Soutěž začala 1. 7. a trvala do 16. 8. 2020.
Návštěvnost: Počet návštěvníků na Sportovním parku Brno v období od 6. 6. do 16. 8. byl
2000 osob.
Náklady: Náklady na realizaci sportovního parku zahrnovaly zejména pořízení sportovního
vybavení, personální zajištění, služby BVV, ostrahu a hygienická opatření a informování
veřejnosti o parku a prezentaci města Brna v celkové výši 1 349 550 Kč.
Den náborů na Kraví Hoře a Městských halách Vodova
Termín: sobota 5. 9. 2020, neděle 6. 9. 2020
Cíl akce: Prezentace klubů a jejich sportů s možností každý sport vyzkoušet
Letošní ročník byl rekordním v počtu zúčastněných sportovních klubů, který poprvé v historii
překonal hranici 100 z více jak 50 různých sportovních odvětví.
Cílem celé akce je přilákat co nejvíce dětí a mládeže ke sportování, předvést jim různé sporty,
aby si mohli vybrat, kterému se chtějí věnovat.
Velmi pestrou škálu různých vystoupení nabídla hlavní část areálu na pódiu, kde se
prezentovaly právě zúčastněné sportovní celky či volnočasové aktivity. Celková návštěvnost
akce Den náborů 2020 na Kraví Hoře dne 5. 9. 2020 byla 5 895 osob.
Akce pokračovala druhý den jako Den sportu na Městských halách Vodova zaměřený na
halové sporty (míčové sporty, judo, floorbal, zápas, tanec, curling a hokej). S ohledem na
počasí nebylo možné využít venkovní areál sportovního parku a akce byla přesunuta do
sportovních hal. Celková návštěvnost akce Den náborů 2020 na Vodové dne 6. 9. 2020 byla
1 045 osob.
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Náklady: Náklady na realizaci Dne náborů zahrnovaly zejména personální zajištění, zázemí
pro kluby a sporty, doprovodný program, zábor veřejného prostranství, hygienická a
organizační opatření a informování veřejnosti o parku a prezentaci města Brna.
Náklady na akci byly navýšeny oproti původně plánovaným z důvodu většího počtu
prezentujících se klubů a organizací, došlo k navýšení poskytovaného zázemí a také
nezbytným opatřením s ohledem na hygienická opatření ke COVID s ohledem na návštěvníky
(posílení elektrocentrály, WC, umyvadla, dezinfekce), s ohledem na opatření k omezení počtu
návštěvníků v jeden čas na jednom místě byl areál ohrazen (vymezen) a vytvořena místa pro
vstupy se sledováním aktuálního počtu návštěvníků (vstup a výstup) u vstupů za využití
mobilní aplikace.
Náklady na 2 denní akci byly realizovány v celkové výši 995 848 Kč.
Na přípravu plánovaných akcí, které ale nemohou být realizovány, tj. Motivační konference
a Family hall - Life! – v rámci veletrhu Life!, byly již vynaloženy osobní náklady na přípravu
akcí ve výši 31 056,-Kč.
Celkem na vyjmenované akce z částky 3,35 mil. Kč bylo čerpáno: 2 376 454,- Kč.
Stanoviska dotčených orgánů:
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/119 konané dne 2.12.2020.
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S-2020/ /0100
č. smlouvy: 7413170149 07

Dodatek č. 7 ke Smlouvě
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

uzavřené dne 23. 1. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013, Dodatku č. 2 ze dne
17. 12. 2013, Dodatku č. 3 ze dne 9. 2. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 21. 12. 2017, Dodatku č.
5 ze dne 20. 1. 2020 a Dodatku č. 6 ze dne 18. 6. 2020
I.
Smluvní strany
1. Statutární město Brno
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno 2
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB č. Z8/… ze dne …. je podpisem dodatku pověřen vedoucí Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MMB
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111 211 222/0800
kontaktní osoba:
tel: +420
email:
(dále jen „Město“)
a
2. STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 269 32 211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174
zastoupená Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Ing. Davidem Trllem,
místopředsedou představenstva
kontaktní osoba: Mgr.
generální ředitel společnosti
tel: +420
email:
(dále jen „Poskytovatel“)
přičemž Město a Poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“
uzavírají tento

1
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Dodatek č. 7
ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
uzavřené dne 23. 1. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013, Dodatku
č. 2 ze dne 17. 12. 2013, Dodatku č. 3 ze dne 9. 2. 2016, Dodatku č. 4 ze dne
21. 12. 2017, Dodatku č. 5 ze dne 20. 1. 2020 a Dodatku č. 6 ze dne 18. 6.
2020 (dále jen „Smlouva“)
II. Předmět dodatku
Statutární město Brno má zájem na dlouhodobém a stabilním zajištění závazku veřejné služby,
a to kvalitním poskytováním služeb sportovišť ve vymezené zájmové a územní oblasti s tím, že
hradí v souvislosti s tímto plněním společnosti STAREZ – SPORT, a.s. kompenzaci, která mu
plněním závazku veřejné služby vznikne. Společnost STAREZ – SPORT, a.s. byla založena za
účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k rehabilitaci
a rekondici.
Statutární město Brno má zájem i vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s probíhající
pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví
o uzavření nebo omezení sportování a uzavření či omezení sportovišť na účelném zajištění
provozu sportovišť.
Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je změna rozsahu Smlouvy, a to:
1) změna v příloze č. XIV – Pořádání sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost a
školy v roce 2020 takto:
- Sportovní park Brno v areálu BVV v době od června do srpna
- Den náborů ve dnech dne 5. 9. a 6. 9.2020 - Kraví Hora a Městské haly Vodova
- Motivační konference – září/říjen 2020 – z důvodu COVID 19 - nebude realizována
- Family hall - Life! – v rámci veletrhu Life! v listopadu 2020 – z důvodu COVID 19
- nebude realizována
a
změna v příloze č. X - Provozované zařízení Sportovní areál Vodova a popis činností
(služeb) Poskytovatele v závazku veřejné služby se doplňuje o odrážku
- prezentace budoucího projektu „Muzeum sportu města Brna“, formou přípravy
„Galerie sportu města Brna“
2) V Čl. VI Výpočet vyrovnávací platby odst. 3 se mění bod 3b, který zní takto:
„3b. V roce 2020 se výše finanční podpory navyšuje o 24,550.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři
milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to ve výši 22,173.546,- Kč na provoz zařízení
uvedených v přílohách č. I až VII a X až XIII a ve výši 2,376.454,- Kč na pořádání
sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost a školy v roce 2020 uvedených v příloze č.
XIV. V roce 2020 je tedy výše finanční podpory stanovena v celkové výši 70,950.000,- Kč
(slovy: sedmdesát milionů devět set padesát tisíc korun českých).“ Záloha vyrovnávací
platby ve výši 21,550.000,- Kč na rok 2020 je splatná do 15. 7. 2020, Záloha vyrovnávací
platby ve výši 3,000.000,- Kč do 20. 12. 2020.
3) Aktualizace přílohy č. X a XIV smlouvy.

2
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III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 7
1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v Registru smluv STAREZ – SPORT, a.s.
2. Vyrovnávací platbu dle II bod 3 lze použít na rozdíl mezi náklady a výnosy, které
vznikly od 1. 1. 2020.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, kdy jedno obdrží Poskytovatel a 3
vyhotovení Město.
4. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. X a XIV smlouvy.
Doložka podle z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/
12. 2020.

konaném dne 8.

V Brně dne

V Brně dne

………………………………………

……………………………………………

za STAREZ – SPORT, a.s.
Ing. Antonín Crha
předseda představenstva

za STAREZ – SPORT, a.s.
Ing. David Trllo
místopředseda představenstva

V Brně dne

………………………………………………..
za statutární město Brno
vedoucí OŠMT

3
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Příloha č. X
Provozované zařízení Sportovní areál Vodova a popis činností (služeb)
Poskytovatele v závazku veřejné služby
Sportovní areál Vodova, Vodova 336/108, 612 00 Brno,
Jedná se o areál, jehož součástí jsou velká a malá hala míčových sportů (basketbal, volejbal,
házená, florbal, futsal), kluziště s umělou ledovou plochou, parkoviště vč. souvisejících
pozemků, restaurace a hotel provozované od 10. 3. 2020 na základě Smlouvy o provozování
sportovního areálu Vodova č. smlouvy 6718173413 ze dne 29. 6. 2018 ve znění pozdějších
dodatků uzavřené mezi Městem a Poskytovatelem.
Poskytovatel poskytuje:
- služby sportovní i široké veřejnosti spočívající ve správě, provozování a
poskytování služeb Sportovního areálu Vodova a služeb souvisejících, včetně
pronájmů dílčích nebytových prostor ke sportovním, kulturním i výstavním a
jiným akcím obdobného charakteru;
- služby veřejného bruslení široké a sportovní veřejnosti včetně škol a služeb
souvisejících s veřejným bruslením
- pořádání akce Sportovní park Vodova v roce 2020
- pořádání akce Dne sportovišť (otevření sportovišť široké veřejnosti zdarma),
termín a rozsah akce schvaluje Rada města Brna
- prezentace budoucího projektu „Muzeum sportu města Brna“, formou
přípravy „Galerie sportu města Brna“
Podmínky správy a provozování jsou podrobně upraveny ve Smlouvě o provozování
sportovního areálu Vodova, č. smlouvy 6718173413 ze dne 29. 6. 2018 ve znění pozdějších
dodatků uzavřené mezi Městem a Poskytovatelem.
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Příloha č. XIV
Pořádání sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost a školy v roce
2020 takto:
- Sportovní park Brno v areálu BVV v době od června do srpna 2020
Sportovní park, který bude po celou dobu trvání zdarma přístupný široké veřejnosti. K dispozici
bude basketbal, streetball, stolní tenis a teqball. Provozní doba sportovního parku bude každý
den od 9:00 do 21:00 hodin.
V areálu bude připraveno k využití:
6 teqballových stolů
10 stolů na stolní tenis
2 streetballová hřiště
3 basketbalová hřiště
Sportoviště bude také nabídnuto sportovním klubům pro pořádání tréninků, amatérských
zápasů či menších turnajů.
Po celou dobu konání sportovního parku budou dodržována hygienická opatření dle aktuálních
opatření.
Pořízené sportovní vybavení bude po skončení akce použito na dalších sportovních akcích
pořádaných společností nebo umístěno v provozovaných sportovištích či areálech.
- Den náborů ve dnech dne 5. 9. a 6. 9. 2020 - Kraví Hora a Městské haly Vodova
Akce zaměřená na děti a rozvoj jejich pohybových schopností. Na jednom místě si budou moci
vyzkoušet různé sporty a disciplíny, od těch tradičních až po neobvyklé. Zjistí tak, co by je
mohlo bavit, a zároveň dostanou všechny potřebné informace, jak se zvolené aktivitě dál
věnovat. Akce se koná ve spolupráci s městem Brnem a sportovními kluby a volnočasovými
organizacemi.
- Motivační konference – září/říjen 2020 – z důvodu COVID 19 - nebude realizována
2. ročník motivační konference, která za účasti sportovních a výkonných členů různých
sportovních odvětví, představí své prezentace zaměřující se na problematiku sportu.
- Family hall - Life! – v rámci veletrhu Life! v listopadu 2020 - – z důvodu COVID
19 - nebude realizována
Realizace doprovodného programu v rámci Veletrhu Life na BVV pro širokou veřejnost
a prezentace působnosti města Brna v oblasti mládeže, školství a tělovýchovy. Cílem je
nabídnout veřejnosti sportovní plochy s aktivitami, ukázkami a vyzkoušení nejrůznějších
sportů. Akce se koná ve spolupráci s městem Brnem a sportovními kluby a volnočasovými
organizacemi, BSCN s prezentací brněnských sportovních klubů, sportovců a sportovních
nadějí. Je také připraven program pro školy, probíhají turnaje ZŠ a rovněž zde jsou
prezentovány ukázky jednotlivých sportů. Tradičně se zapojují sportovní kluby města Brna
spolu s kluby krajskými.
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