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Zpráva o činnosti za rok 2012 

Obchodní společnost Sportovní areál Liberec s.r.o.  byla založena jako objektová společnost pro 

účely odděleného financování výstavby multifunkční sportovní arény. Jediným vlastníkem je SML. 

V roce 2012   společnost  nadále vykonávala   funkci objektové společnosti, která   vlastní sportovní 

objekty  v areálu  Městského  stadionu  v  Liberci.  Tyto  objekty  jsou  na  základě  nájemní  smlouvy 

pronajímány městu, tak aby SML zajistilo využití sportovišť pro veřejnost a sportovní kluby. SML jako 

výhradní nájemce areálu  pak zajišťuje provozování tohoto areálu prostřednictvím Koncesní smlouvy.   

Nejvýznamnější události v roce 2012  

Výměna jednatelů  

V dubnu 2012 byli jako noví jednatelé zapsání paní Mgr. Věra Skřivánková a pan Ing. Milan Šulc. Noví 

jednatelé vykonávali svoji funkci pouze čtyři měsíce, aby v srpnu 2012 na své funkce ve společnosti 

rezignovali. Od 1.9.2012 se novými jednateli stali pan Ing. Jiří Rutkovský a pan Ing. Zbyněk Karban. 

Investiční akce 

Svijanská  aréna(střecha)  ‐  zrušení  původně  plánované  kompletní  opravy  zastřešení  objektu 

Svijanské  arény. Hlavním důvodem byla nižší  částka dotace,  která by  tvořila pouze 60%  celkových 

nákladů. Vlastník není schopen realizovat akci ze zapojením vlastních prostředků v takovém objemu, 

jakou by požadovaly dotační podmínky. Vzhledem  k aktuálnímu  špatnému  stavu  střechy,  který byl 

doložen statickým posudkem, bylo rozhodnuto, že dojde pouze k nezbytné opravě nosných prvků, 

tak  aby  objekt  byla  zachována  provozuschopnost  objektu  v plném  rozsahu.  Akce  se  z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek nestihla realizovat v roce 2012 a byla naplánována na rok 2013 a 

to  až  po  dokončení  plánované  výměny  kogeneračních  jednotek.  Z důvodu  nevysoutěžení 

dodávky na KJ v roce 2013 byla tato zakázka odsunuta až na rok 2014 až bude známa cena za 

obnovu KJ 

Kogenerační jednotky – byly zahájeny přípravné práce pro nutnou výměnu kogeneračních jednotek 

v areálu Tipsport arény. Výměna je nutná z důvodu překročení povoleného množství motohodin pro 

toto  energetické  zařízení  Veřejná  zakázka  je  zajišťována  ve  spolupráci  s firmou  Compet  consult.  

Zakázka byla zveřejněna 3.1.2013.   V průběhu  roku 2013 musela být   soutěž ze zákonných důvodů 

dvakrát zrušena a tak bude výběr dodavatele pokračovat v roce 2014. 

Opravy 

V průběhu roku 2012 byla realizovány pouze tři opravy v celkové částce 990 tis. Kč. Největší položkou 

byla repase kompresoru chlazení v částce 850 tis. Kč. 

Hospodaření společnosti 

Výsledek  hospodaření  za  2012  dokládá  předběžný  Výkaz  zisků  a  ztrát,  který  je  přílohou  tohoto 

materiálu  

Komentář k výsledovce 

Příjmová část je tvořena pouze přijatým nájemným dle nájemní smlouvy se SML.  



Výdajová část je tvořena odpisy, přičemž se jedná o účetní odpisy. Daňové odpisy použité pro daňové 

přiznání budou uplatněny ve vyšší částce, tak aby společnosti, tak  jako v minulých  letech nevznikala 

žádná daňová povinnost.   

Nákladové  úroky  v roce  2012  jsou  výrazně  nižší  než  v předchozím  roce,  což  bylo  způsobeno 

převedení velké  části závazku společnosti k SML do příplatku mimo ZK. Touto  transakcí byla v roce 

2011 snížena půjčka od SML o téměř  300 mil. Kč. Adekvátně k tomu se snížily  i placené úroky a to 

mělo v roce 2012 za následek značné snížení ztráty z finančního hospodaření.   

Komentář k rozvaze 

Vzhledem k povaze  činnosti  společnosti  jsou  změny v rozvaze pouze v intencích odpisů majetku na 

straně aktiv. Na straně pasiv pak došlo ke snížení vlastního kapitálu o realizovanou ztrátu a snížení 

kapitálových  fondů  (příplatek  mimo  ZK)  o  splátku  dle  uzavřené  nájemní  smlouvy  a  dohodě  o 

vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek.  

Celkově  lze  rok  2012  hodnotit  jako  rok,  ve  kterém  nedošlo,  kromě  dvojí  výměny  jednatelů, 

k žádným významným událostem.  

 


