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2. Úvodní slovo předsedy představenstva 
 

Vážený akcionáři, vážení spolupracovníci, obchodní partneři, 

společnost STAREZ - SPORT, a.s. se v roce 2011 zaměřila na zásadní restrukturalizaci své 

ekonomické činnosti, zejména na zefektivňování a snižování nákladů. Současně jsme si vytkli 

za úkol zlepšit kvalitu služeb poskytovaných na našich sportovištích a postupný pokles 

návštěvnosti proměnit v setrvalý nárůst. 

V uplynulém roce jsme provozovali následující sportoviště: halu Rondo, Městský plavecký 

stadion za Lužánkami, kluziště za Lužánkami, koupaliště Riviéra, halu Morenda, Aquapark 

Kohoutovice a Městský baseballový stadion. 

Z ekonomického hlediska byl největší zátěží pro společnost provoz haly Rondo. Z části díky 

vysokým odpisům, které po rekonstrukci haly dosáhly v roce 2011 výše 27 milionů korun a 

z části obrovskými provozními náklady, které za rok 2010 činily bezmála 24 milionů korun. 

Od 1. 7. 2011 byla hala Rondo pronajata jako celek společnosti KOMETA GROUP, a.s., a 

tato se smluvně zavázala krom nájemného k úhradě veškerých provozních nákladů haly. 

Druhé pololetí roku 2011 ukázalo, že tento krok byl nejen funkční a efektivní pro ekonomiku 

společnosti STAREZ - SPORT, a.s., ale současně, že nikterak neutrpěl provoz haly z hlediska 

veřejnosti. Nabídka sportovních a kulturních akcí byla oproti minulosti ještě širší. Díky 

pronájmu se provozní ztráta haly v roce 2011 snížila na 2 miliony oproti  

10 milionům v roce 2010.  

Městský plavecký stadion za Lužánkami prošel v roce 2011 další etapou své postupné 

rekonstrukce. Zrekonstruovány byly prostory sprch a sociálních zařízení. Na konci léta 2011 

otevřel nově zrekonstruovaný bufet. Plaveckému stadionu postupně narůstá návštěvnost, což 

vede dílem k vyšším příjmům, dílem však k nutnosti dělit dráhy mezi sportovní oddíly a 

neorganizovanou veřejnost tak, aby obě strany byly spokojeny.  

Kluziště za Lužánkami má sezónu, která překrývá dva kalendářní roky (listopad – březen). 

V uplynulém roce se zásadně změnil a zefektivnil systém výběru vstupného, důraz byl kladen 

na kvalitu ledové plochy a sezónu oživilo několik tematických akcí zaměřených zejména na 

rodiny s dětmi. Na tomto sportovišti se zaměřujeme též na snížení energetických nároků. 

Koupaliště Riviera prošlo v roce 2011 zásadní změnou, spočívající v tom, že byla plotem 

oddělena bazénová a nebazénová část a průchod areálem byl bez omezení umožněn široké 

veřejnosti. Toho během sezóny využili tisíce pěších, cyklistů i bruslařů. Z ekonomického 

pohledu skončil provoz koupaliště vysokou ztrátou, zapříčiněnou z jedné strany mimořádně 

špatným letním počasím a z druhé strany ekonomicky náročným provozem (vysoká spotřeba 

energií, vody i pracovní síly) a špatným technickým stavem koupaliště. Po sezóně jsme se 

zaměřili na úpravu exteriérových ploch (nový osev trávy, úprava keřů a stromů) a též na 

postupnou obměnu technologií za úspornější. Velkým problémem však zůstává stav 

betonových koryt bazénů. 
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3. Profil společnosti 

3.1. Základní identifikační údaje 
 

Obchodní firma společnosti: STAREZ - SPORT, a.s. 

Sídlo společnosti:  Křídlovická 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 

IČ: 26932211 

DIČ: CZ26932211 

 

3.2. Přehled živnostenských oprávnění  
 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

3.3. Údaje o cenných papírech 
 

Akcie: 

Forma:    na jméno 

Podoba:   Listinné 

Celková hodnota:  994 112 430,- Kč 

 

3.4. Struktura akcionářů 
 

Po celé období roku 2011 bylo jediným akcionářem společnosti a vlastníkem všech listinných 

akcií statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČ: 44992785. 
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3.5. Orgány společnosti a management společnosti  

 

Statutární orgán - představenstvo 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 

Předseda:   Ladislav Macek 

Místopředseda:  Jiří Zorník 

Členové:   Bc. Marie Paděrová 

    Mgr. Marián Hnát 

    Ing. Petr Kratochvíl 

    Bc. Pavel Sázavský 

 

Dozorčí rada 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 

Předseda:   Ing. Ladislav Býček 

Místopředseda:  Ing. Stanislav Michalík 

Člen:    Jarmila Kouřilová 

 

Vedení akciové společnosti 

od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2011 

Ředitel,  

násl. pověřený vedením Jan Urbanec 

od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 

Ředitel:   Martin Mikš 

 

 



 
 

9 
 

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 2011 provozovala následující sportoviště: 

- Halu Rondo, Křídlovická 34, 603 00 Brno 
1)

 

- Městský plavecký stadion za Lužánkami, 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 Riviera, Bauerova 7, 603 00 Brno
 1)

 

- Hala Morenda, Vídeňská 9, 639 00 Brno 
2)

 

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

 

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. 

 

(Pozn. níže uvedeného výsledky hospodaření středisek jsou oproti roku 2010 ovlivněny 

nákladovými položkami, které se v minulosti účtovaly na středisko „ředitelství“ a uměle tak 

snižovaly ztráty středisek). 
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4.1. Hospodářské výsledky jednotlivých středisek a celkový hospodářský 

výsledek s komentářem 
 

HALA RONDO 

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 byla hala provozována společností STAREZ - SPORT, 

a.s., poté od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 byla hala (s výjimkou některých prostor) pronajata 

společnosti KOMETA GROUP, a.s., která krom nájemného hradí i veškeré provozní náklady 

haly.  

Ekonomické výsledky haly Rondo v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v tis. Kč): 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 23.460   15.164   - 8.296 

Odpisy   13.835   27.000   + 13.165 

Výnosy (bez dotací)  13.297   12.940   - 357 

Dotace    11.143   11.143   0 

Provozní výsledek  - 10.162  - 2.223   + 7.939 

Hospodářský výsledek -12.854  - 18.082  - 5.228 

V roce 2011 se podařilo snížit provozní náklady o 8,2 milionu Kč. Odpisy vlivem 

rekonstrukce haly Rondo naproti tomu vzrostli o 13,1 milionu Kč. Provozní výsledek byl 

lepší o 7,9 milionu Kč než v předchozím roce. Hospodářský výsledek byl vlivem odpisů 

naopak horší. Lze jednoznačně říci, že pronájem haly Rondo znamenal velké ekonomické 

plus pro společnost STAREZ - SPORT, a.s., přičemž ale nijak nedošlo k omezení nabídky 

akcí pro veřejnost. Spíše naopak, nabídka akcí, ať sportovních či kulturních je větší, než tomu 

bylo v minulosti. 
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MĚSTSKÝ PLAVECKÝ STADION ZA LUŽÁNKAMI 

Po celé období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 byl plavecký stadion provozován společností 

STAREZ - SPORT, a.s. V letním období byla odstávka v délce 1 a půl měsíce, kdy došlo 

k vypuštění a vyčištění bazénů a k rekonstrukci některých prostor (zejména bufetu, pánských 

sprch a sociálních zařízení). 

Ekonomické výsledky haly plaveckého stadionu v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v 

tis. Kč): 

(pozn. v roce 2010 byl bazén provozován pouze 2/3 roku) 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 11.532   13.903   + 2.371 

Odpisy   0   7   + 7 

Výnosy (bez dotací)  9.486   12.121   + 2.635 

Dotace    0   0   0 

Provozní výsledek  - 2.047   -1.782   + 265 

Hospodářský výsledek - 2.047   - 1.789   + 285 

 

V roce 2011 se provozní výsledek zlepšil o 265 tisíc Kč, plaveckému stadionu též setrvale 

roste návštěvnost z řad veřejnosti. Je to dáno zejména kvalitní péči o plavecký stadion, a to 

jak z hlediska provozního, tak z hlediska investičního. Postupně se za Lužánky vrací i větší 

sportovní akce, ať se jedná o mistrovství republiky v různých plaveckých sportech nebo i 

mezinárodní závody. 
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KLUZIŠTĚ ZA LUŽÁNKAMI 

Po celé období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo kluziště provozováno společností STAREZ 

- SPORT, a.s. Meziroční srovnání u tohoto sportoviště je specifické, jelikož kluziště je 

provozováno meziročně vždy listopad až březen a pro běžnou orientaci je vhodnější srovnání 

těchto období. 

Ekonomické výsledky kluziště v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v tis. Kč): 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 3.064   3.676   + 612 

Odpisy   2   2   0 

Výnosy (bez dotací)  710   865   + 155 

Dotace    1.155   2.000   + 845 

Provozní výsledek  - 2.354   - 2.811   - 457 

Hospodářský výsledek - 1.201   - 813   + 388 

 

V roce 2011 došlo k poklesu provozního výsledku zaviněného zejména energeticky náročným 

provozem v únoru a počátku března 2011 (teplé počasí a malá návštěvnost) a též neefektivním 

způsobem výběru vstupného.  
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MĚSTSKÝ BASEBALLOVÝ STADION 

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 byl stadion pronajat společnosti Pro Draci s.r.o.  

Ekonomické výsledky baseballového stadionu v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v tis. 

Kč): 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 287   221   - 66 

Odpisy   1.153   1.153   0 

Výnosy (bez dotací)  416   421   - 5 

Dotace    0   0   0 

Provozní výsledek  129   199   + 70 

Hospodářský výsledek - 1.024   - 954   - 70 

 

V roce 2011 došlo ke zlepšení provozního výsledku a stejně tak ke zlepšení výsledku 

hospodářského. Tento je ale zásadně ovlivněn odpisy, jelikož sportoviště je v majetku 

společnosti. 
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KOUPALIŠTĚ RIVIERA 

Koupaliště Riviera je pro veřejnost provozováno pouze v letním období (dle počasí červen až 

září). Pro sezónu 2011 byla plotem oddělena bazénová část areálu od nebazénové a byl 

umožněn volný průchod veřejnosti od lávky (pod Novým Lískovcem) na ulici Bauerova. 

Současně byl tímto opatřením zefektivněn výběr vstupného. V areálu samotném probíhají 

práce i mimo sezónu pro veřejnost, jelikož vzhledem k rozloze areálu je nutná celoroční 

údržba. Strojovna, rozvody vody a bazény jsou však v havarijním stavu a i přes trvalou péči si 

vyžádají náklady v řádu milionů Kč, aby bylo do budoucna možno koupaliště bezproblémově 

provozovat.  

Ekonomické výsledky koupaliště Riviera v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v tis. Kč): 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 5.971   9.222   + 3.251 

Odpisy   6.056   6.033   - 23 

Výnosy (bez dotací)  5.422   4.693   - 729 

Dotace    2.000   2.000   0 

Provozní výsledek  - 549   - 4.528   - 3.979 

Hospodářský výsledek - 4.605   - 8.562   - 3.957 

 

V roce 2011 se provozní výsledek zhoršil o 3,9 milionu Kč, stejně tak výsledek hospodářský. 

Tento stav je zaviněn zejména vysokými náklady na údržbu a provoz areálu a současně 

výraznou nepřízní počasí v letní sezóně 2011, která byla odborníky označena za nejchladnější 

léto za posledních 10 let. 
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HALA MORENDA 

Po celé období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 byla hala provozována společností STAREZ - 

SPORT, a.s. Provozování haly Morenda bylo ukončeno k 31. 12. 2011. 

Ekonomické výsledky haly Morenda v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v tis. Kč): 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 2.536   3.377   + 841 

Odpisy   0   0   0 

Výnosy (bez dotací)  2.117   2.199   + 82 

Dotace    520   628   + 108 

Provozní výsledek  - 419   - 1.178   - 759 

Hospodářský výsledek 101   - 550   - 449 

 

Provoz haly Morenda byl ovlivněn zejména špatným technickým stavem budovy z hlediska 

izolace vůči mrazu, resp. teplu a vůči vlhkosti. V zimním období byl provoz z hlediska 

vytápění velice ekonomicky náročný. Proto bylo ještě v průběhu roku 2011 požádáno město 

Brno o poskytnutí prostředků na výměnu okenních plášťů. Hala byla pronajímána zejména 

basketbalistům a gymnastkám, další příjmy tvořili drobnější nájemci. 
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 AQUAPARK KOHOUTOVICE 

Po celé období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 byl aquapark Kohoutovice provozován 

společností STAREZ - SPORT, a.s. V letním období proběhla odstávka, kdy došlo 

k vypuštění a vyčištění bazénů a k opravám reklamovaných vad.  

Ekonomické výsledky aquaparku Kohoutovice v roce 2011, v porovnání s rokem 2010 (v tis. 

Kč): 

(pozn. v roce 2010 byl bazén provozován pouze 2/3 roku) 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 17.202   19.517   + 2.315 

Odpisy   14   24   + 10 

Výnosy (bez dotací)  12.901   16.374   + 3.473 

Dotace    3.516   0   - 3.516 

Provozní výsledek  - 4.301   - 3.142   + 1.159 

Hospodářský výsledek - 800   - 3.166   - 2.366 

 

V roce 2011 se provozní výsledek zlepšil o 1.159 tisíc Kč., a to i přes to, že sportoviště se 

neustále potýká s velkým množstvím závad (tyto jsou průběžně reklamovány) a dále se 

spotřebou ředící vody nutné k dechloraci vody, jelikož dodaná technologie neobsahuje žádné 

zařízení k dechloraci vody (např. UV lampy). Pro rok 2011 bylo sportoviště provozováno bez 

dotací, což se projevilo v hospodářském výsledku. 
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CELKOVÉ SROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 a 2011 

    2010   2011   rozdíl 

Náklady (bez odpisů) 67.668   73.820   + 6.152 

Odpisy   18.116   34.067   + 15.951 

Výnosy (bez dotací)  44.523   56.131   + 11.608 

Dotace    18.334   15.771   - 2.563 

Provozní výsledek  - 23.145  - 17.689  + 5.456 

Hospodářský výsledek -29.468  - 35.985  - 6.517 

 

V roce 2011 se povedlo zásadním způsobem zlepšit provozní výsledek hospodaření, a to o 5,5 

milionu Kč. Došlo k restrukturalizaci nákladů a jejich snížení.  

Současně byly provedeny investice do jednotlivých sportovišť. V minulosti byly areály 

z hlediska údržby a obnovy značně zanedbávány a hrozila jejich neprovozuschopnost nebo 

neúměrná provozní náročnost. Veškeré investice jsou činěny primárně s cílem snížit provozní 

náročnost sportoviště. 

Hospodářský výsledek doznal oproti minulému období zhoršení, a to v důsledku téměř 

dvojnásobného navýšení odpisů, v souvislosti s rekonstrukcí haly Rondo. 

 

4.2. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. neprováděla v roce 2011 vědeckou ani výzkumnou 

činnost. 

 

4.3. Aktivity v oblasti životního prostředí  

V oblasti životního prostředí se společnost zaměřuje zejména na zefektivnění a snížení 

spotřeby energií. Starší zařízení náročná na odběr energií jsou a budou postupně obměňována 

za nová.  

U sportovišť, která to umožňují, jsou realizovány studie za účelem využívání přírodních 

zdrojů (např. možnost využívání dešťové vody na Městském plaveckém stadionu za 

Lužánkami, či ohřevu užitkové vody pomocí slunečních kolektorů na koupališti Riviera). 
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4.4. Pracovněprávní vztahy 
 

Personální oblast 

V období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 došlo ke změně na pracovní pozici ředitele společnosti. Na 

ostatních pracovních pozicích je optimalizována zaměstnanecká struktura s ohledem na 

efektivnost, tj. např. u činností, které lze pořídit ve stejné kvalitě, ale výrazně levněji je dána 

přednost externím dodavatelům a stejně tak naopak. Počty zaměstnanců se mění v závislosti 

na ročním období a provozovaných střediscích. Společnost zaměstnává kvalifikované 

zaměstnance. 

Organizační struktura zaměstnavatele v roce 2011 
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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 je zajišťována prostřednictvím lékařky závodní preventivní 

péče. 

Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce je primárním cílem zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům a je neustále 

kontrolována a zlepšována ve spolupráci s odbornou firmou, zabývající se touto 

problematikou.  

 

4.5. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 
V roce 2012 se společnost zaměří na další zefektivňování nákladů. Dokončeno bude výběrové 

řízení na dodavatele elektrické energie, které má za cíl přinést úspory v této oblasti. 

Technologie na jednotlivých sportovištích budou postupně obměňovány za úspornější. 

V oblasti výnosů se společnost zaměří zejména na zkvalitňování služeb pro zákazníky tak, 

aby se zákazníci opakovaně vraceli na navštívená sportoviště. Z ekonomického hlediska lze 

očekávat další snížení provozní ztráty společnosti.  

Pokud jde o investiční akce, v největší míře se budou týkat areálu koupaliště Riviéra, a to jak 

v bazénové části (nové technologie úpravy vody + návrhy řešení nedobrého technického stavu 

bazénů), tak i v nebazénové části, kde je v přípravě rozsáhlý projekt výstavby dopravního 

hřiště a opravy zámečku. 

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. 
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5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi 

propojenými osobami za rok 2011. 
 

5.1. Osoba ovládaná: 

STAREZ - SPORT, a.s. 

Sídlo společnosti:  Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČ:    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 

IČ:    44992785  

 

5.3. Propojené osoby a struktura propojení 
 

5.3.1. Podniky se 100% majetkovou účastní statutárního města Brna  

 

Brněnské komunikace a.s. 

Sídlo společnosti:  Brno, Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00 

IČ:    60733098 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 

 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Sídlo společnosti:  Brno, Hlinky 151, okres Brno-město, PSČ 656 46 

IČ:    25508881 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463 

 

JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. 

Sídlo společnosti:  Brno - Trnitá, Zvonařka 5, PSČ 602 00 

IČ:    60741881  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1462 

 

Lesy města Brna, a.s. 

Sídlo společnosti:  Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34 

IČ:    60713356 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713 
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Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 

Sídlo společnosti:  Brno, Koliště 7 

IČ:    60713330 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5828 

 

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a.s. 

Sídlo společnosti:  Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00 

IČ:    60713470 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 

 

Technické sítě Brno, akciová společnost 

Sídlo společnosti:  Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00 

IČ:    25512285    

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500 

 

Teplárny Brno, a.s. 

Sídlo společnosti: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 638 00 

IČ:    46347534 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786 

 

MOP BRNO, spol. s r.o. 

Sídlo společnosti:  Brno, Kohoutovice, Žebětínská 821/70, PSČ 623 00 

IČ:   48910546 

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

 

Společnosti ovládané společností Teplárny Brno, a.s. 

TB - služby, s.r.o. (100%) 

Sídlo společnosti: Brno, Janouškova 1a, PSČ 613 00 

IČ :    28304314 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59944 

 

Společnost ovládaná společností Spalovna a komunální odpady Brno, akciová 

společnost; Zkratka: SAKO Brno, a.s. 

 

ASTV, s.r.o. (51%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00 

IČ:    27674622 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50990 



 
 

22 
 

 

5.3.2. Podniky s majoritní účastí statutárního města Brna 

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (51%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33 

IČ:    46347275 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783 

 

Pískovna Černovice, spol. s r.o. (90%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Vinohradská 1198/83, okres Brno-město, PSČ 618 00 

IČ:    606 97 318 

 

EKO-SBĚR BRNO, spol. s r.o., v likvidaci (51%) 

Sídlo společnosti:  Brno, tř. Generála Píky 3, PSČ 613 00 

IČ:    63477785 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20588 

 

5.3.3. 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:   Brno, Technická 15, PSČ 616 00 

IČ:     48532215 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1034 

 

KORDIS JMK, spol. s r.o. (49%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 

IČ:    26298465 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42082 

 

Automotodrom Brno, a.s. (5%) 

Sídlo společnosti:  Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 

IČ:    60728825 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1451  

 

BRNO PARKING, a.s. (34%)  

Sídlo společnosti:  Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 

IČ:    26967413 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka   

 

(k 11. 1. 2012 došlo k převodu obchodního podílu ve výši 34%, od 2. 1. 2012 je společnost 

pod názvem MCG DEV, a.s. bez majetkové účasti statutárního města Brna) 
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Veletrhy Brno, a.s. (33,79%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Výstaviště 1, okres Brno-město, PSČ 647 00 

IČ:   255 82 518 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137 

  

.A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r.o. (11%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Korejská 4, PSČ 616 00 

IČ:   489 08 746 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11288 

 

Společnost s majetkovou účastí společnosti Teplárny Brno, a.s. 

TEPELNÉ ROZVODY, spol. s r.o. (7,3%) 

Sídlo společnosti:  Brno, Weighartova 13, PSČ 621 00 

IČ:    48908789 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11245 

 

5.3.4. Podniky s účastí nepřesahující „kvalifikovanou menšinu“ 

 

Jihomoravská plynárenská, a.s. 

Zetor, a.s. 

 

5.4. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno 

Muzeum města Brna 

IČ: 00101427, Špilberk 1, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/34 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 

IČ: 62161521, Kounicova 684/16a, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/9 

Dům umění města Brna   

IČ: 00101486, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/31    

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00345610, Žerotínovo nám. 4/6, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/7      

Centrum experimentálního divadla v Brně 

IČ: 00400921, Zelný trh 9, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/29 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

IČ: 70887039, Tábor 2298/22, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/24 

Dětské centrum Brno, příspěvková organizace 

IČ: 48512486, Hlinky 132/136, 603 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/5 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace 

IČ: 70887284, Kociánka1/8, 612 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/25 

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace 

IČ: 70887209, Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/26 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace 
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IČ: 71155988, Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně 

Pr/1302 

Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace 

IČ: 70887314, Nopova 128/96, 615 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/19 

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace 

IČ: 70887292, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/27 

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace 

IČ: 70887055, Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/20 

Domov pro seniory Koniklecova, příspěvková organizace 

IČ: 70887047, Koniklecova 442/1, 634 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/21 

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace 

IČ: 70887250, Okružní 832/29, 638 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/22 

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace 

IČ: 70887233, Podpěrova 501/4, 621 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/28 

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace  

IČ: 70887276, Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/23 

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace  

IČ: 75145189, Holásecká, 620 00 Brno 

Domov mládeže JUVENTUS, příspěvková organizace 

IČ: 00638021, Stamicova 11, 623 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/36 (zrušeno 

v roce 2012, k 31. 3 2012 vymazáno z OR) 

Evropská základní škola Brno, příspěvková organizace 

IČ: 70919682, Čejkovická 10/4339, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/279 

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00101443, Kraví Hora 2, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/17 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 

IČ: 00101494, Kobližná 4, 601 50 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/33 

Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace od 12. 8. 2011 Turistické 

informační centrum města Brna, příspěvková organizace 

IČ: 00101460, Radnická 4-10, 658 78 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/18 

Lázně města Brna, p.o. 

IČ: 00836222, Rašínova 12, 602 00 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/37 

Divadlo Radost, příspěvková organizace 

IČ: 00489123, Bratislavská 32, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/32 

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace 

IČ: 75003902, Štolcova 51, 618 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/1119 

Mateřská škola internátní Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 

IČ: 75007843, Veslařská 256, 637 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/1118 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00101397, Lidická 16, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/35 

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

IČ: 48512478, Polní 3, 639 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/13 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00094820, Dvořákova 11, 657 70 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/30 
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Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00344648, Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/8 

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace 

IČ: 62161598, Vídeňská 96, 639 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/10 

Filharmonie Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00094897, Komenského nám.8, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně Pr/16 

Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace  

IČ: 00101451, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně 

Pr/11 

Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace 

IČ: 00209813, Ponávka 9, 602 00 Brno, zapsána v OR vedeném KS v Brně Pr/1602 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 75156237, Brno - Žabovřesky, Plovdivská 8, PSČ 616 00, zapsána v OR vedeném KS 

v Brně Pr/1607 

 

5.5. Osoby ovládané ovládanou osobou 
Společnost STAREZ – SPORT, a.s. neovládá žádné další osoby. 

5.6. Vztahy mezi propojenými osobami 
 

5.6.1. Způsob ovládání  

 

V celém sledovaném období vykonávalo rozhodující vliv na činnost společnosti statutární 

město Brno. Ovládající osoba vykonávala ovládání zejména prostřednictvím osob 

jmenovaných do orgánů společnosti. 

 

5.6.2. Personální propojení 

  

Předseda představenstva Ladislav Macek byl v rozhodném období členem dozorčí rady 

propojené osoby MOP BRNO, spol. s r.o. (do 30. 3. 2011). 

 

Místopředseda představenstva Jiří Zorník byl v rozhodném období členem představenstva 

propojené osoby Teplárny Brno, a.s., členem představenstva propojené osoby JIŽNÍ 

CENTRUM BRNO, a.s., členem představenstva společnosti Technologický park Brno, a.s., 

členem představenstva společnosti Veletrhy Brno, a.s. 

 

Členka představenstva Bc. Marie Paděrová byla v rozhodném období členkou dozorčí rady 

propojené osoby Teplárny Brno, a.s., členkou dozorčí rady propojené osoby Spalovna a 

komunální odpady Brno, akciová společnost; zkratka: SAKO Brno, a.s., členkou dozorčí rady 

propojené osoby Dopravní podnik města Brna, a.s., členkou představenstva propojené osoby 
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Technické sítě Brno, akciová společnost, členkou dozorčí rady společnosti Technologický 

park Brno, a.s. 

 

Člen představenstva Mgr. Marián Hnát byl v rozhodném období členem dozorčí rady 

propojené osoby Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO 

Brno, a.s., členem představenstva propojené osoby Brněnské komunikace a.s. 

 

Člen představenstva Ing. Petr Kratochvíl byl v rozhodném období předsedou představenstva 

propojené osoby Brněnské komunikace a.s., místopředsedou dozorčí rady propojené osoby 

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., členem představenstva propojené osoby 

Dopravní podnik města Brna, a.s., jednatelem společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. 

 

Člen představenstva Bc. Pavel Sázavský byl v rozhodném období členem představenstva 

propojené osoby Dopravní podnik města Brna, a.s., členem dozorčí rady společnosti 

Automotodrom Brno, a.s. 

 

Předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Býček byl v rozhodném období členem dozorčí rady 

propojené osoby Brněnské komunikace a.s., členem dozorčí rady propojené osoby Dopravní 

podnik města Brna, a.s., členem dozorčí rady BRNO PARKING, a.s. 

 

Místopředseda dozorčí rady Ing. Stanislav Michalík byl v rozhodném období členem 

představenstva propojené osoby Teplárny Brno, a.s., členem dozorčí rady propojené osoby 

JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s., členem dozorčí rady propojené osoby Brněnské komunikace 

a.s., členem dozorčí rady propojené osoby Lesy města Brna, a.s., místopředsedou 

představenstva propojené osoby Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., členem 

představenstva společnosti Veletrhy Brno, a.s. 

  

Členka dozorčí rady Jarmila Kouřilová byla v rozhodném období členkou představenstva 

propojené osoby Teplárny Brno, a.s., členkou dozorčí rady propojené osoby Pohřební a 

hřbitovní služby města Brna, a.s. 

 

5.7. Rozhodné období 

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 
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5.8. Smlouvy a dohody s propojenými osobami 
 

Osoba Název smlouvy 

statutární město Brno Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Brna č. 0074 1109 00235 ve znění dodatku č. 1, 

na jejímž základě byla poskytnuta účelová dotace 

na částečnou úhradu provozních nákladů a odpisu 

na hale Rondo v roce 2011. 

statutární město Brno Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Brna č. 0074 1109 02702, na jejímž základě byla 

poskytnuta účelová dotace na částečnou úhradu 

provozních nákladů areálu Riviera v roce 2011 

statutární město Brno Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Brna č. 0074 1109 00771, na jejímž základě byla 

poskytnuta účelová dotace na částečnou úhradu 

provozních nákladů mobilního kluziště za 

Lužánkami v roce 2011. 

statutární město Brno Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Brna č. 0074 1109 900770, na jejímž základě 

byla poskytnuta účelová dotace na částečnou 

úhradu provozních nákladů sportovní haly 

Morenda v roce 2011. 

statutární město Brno Smlouva o provozování plaveckého stadionu za 

Lužánkami č. smlouvy 0074101700398 ze dne 

29. 1. 2010. 

statutární město Brno Smlouva o provozování plaveckého bazénu 

Kohoutovice č. smlouvy 0074101701572 ze dne 

24. 3. 2010 

statutární město Brno Smlouva o provozování kluziště za Lužánkami č. 

smlouvy 0074091701878 ze dne 20. 3 2009 

statutární město Brno Smlouva o provozování sportovní haly Morenda 

č. smlouvy 0074091703735 ze dne 30. 4. 2009 

statutární město Brno Nájemní smlouva č. 6205 -2-063, na základě této 

smlouvy byla společnosti STAREZ-SPORT, a.s. 

pronajata část pozemku p. č. 1086/1, ostatní 

plocha, ve výměře 104 m² v  k. ú. Ponava za 

účelem uzavření podnájemní smlouvy se 

společností STEL Hockey spol. s r.o. nově za 

účelem výstavby hokejové haly mládeže. 

statutární město Brno 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Směnná smlouva a smlouva o zřízené věcného 

břemene č. 0063101704954. Směna pozemků 

společnosti v k.ú. Ponava za pozemky 

statutárního města Brna v k.ú. Komárov. Zřízení 

věcného břemene ve prospěch Brněnských 
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vodáren a kanalizace, a.s. 

Brněnské komunikace, a.s. Smlouva o pronájmu kancelářských prostor - na 

základě této smlouvy jsou společnosti STAREZ - 

SPORT, a.s. pronajaty kancelářské prostory na 

adrese Porážka 180/ 2, Brno (sídlo společnosti do 

30. 6. 2011). 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro 

veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do 

kanalizace pro veřejnou potřebu, na základě 

těchto smluv společnost Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s. zajišťuje dodávku vody a 

odvádění odpadních vod do kanalizace pro halu 

Rondo, areál Riviera, areál Městského 

baseballového stadionu, mobilní kluziště za 

Lužánkami, sportovní halu Morenda, plavecký 

stadion za Lužánkami a aquapark 

v Kohoutovicích. 

Teplárny Brno, a.s. Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla, na 

základě těchto smluv je zajišťována dodávka a 

odběr tepelné energie pro halu Rondo, sportovní 

halu Morenda, plavecký stadion za Lužánkami a 

aquapark v Kohoutovicích. 

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová 

společnost 

Smlouva o převzetí a svozu odpadu - na základě 

této smlouvy byl zajištěn pronájem sběrných 

nádob, převzetí a svoz odpadu pro aquapark 

Kohoutovice. 

MOP BRNO, spol. s r.o. Smlouva o dílo – údržba zeleně aquapark 

Kohoutovice 

Smlouva o dílo – areál Riviera – čištění 

komunikace, úprava trávníků 

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Smlouva o nájmu reklamní plochy – hala 

Morenda 
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7. Zpráva auditora 
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8. 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Název společnosti:  STAREZ – SPORT, a.s. 

Sídlo:    Křídlovická 911/34 

Právní forma:   akciová společnost 

IČ:    26932211 
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1. Obecné údaje 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 
 

Obchodní firma společnosti: STAREZ - SPORT, a.s. 

Sídlo společnosti:  Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

Datum založení:  28. dubna 2004 

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 

IČ: 26932211 

DIČ: CZ26932211 

 

Výše základního kapitálu je 994 112 430,- Kč. 

 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně správa a provozování sportovních zařízení. 

1.2. Struktura akcionářů 
 

Po celé období roku 2011 bylo jediným akcionářem společnosti a vlastníkem všech listinných 

akcií statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČ: 44992785. 

 

1.3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku během účetního období 
 

Ke dni 23. 3. 2011 bylo přijato jediným akcionářem v působnosti valné hromady nové úplné 

znění stanov společnosti. Dne 28. 6. 2011 jediný akcionář v působnosti valné hromady 

rozhodl o změně sídla společnosti, z adresy Porážka 180/2, 602 00 Brno na adresu 

Křídlovická 911/34, 603 00 Brno. Zápis změny sídla byl proveden v obchodním rejstříku ke 

dni 1. 11. 2011. Ke dni 31. 8. 2011 byla přijata jediným akcionářem v působnosti valné 

hromady změna stanov a nové úplné znění stanov společnosti. 
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1.4. Orgány společnosti a management společnosti  

 

Statutární orgán - představenstvo 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 

Předseda:   Ladislav Macek 

Místopředseda:  Jiří Zorník 

Členové:   Bc. Marie Paděrová 

    Mgr. Marián Hnát 

    Ing. Petr Kratochvíl 

    Bc. Pavel Sázavský 

Dozorčí rada 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 

Předseda:   Ing. Ladislav Býček 

Místopředseda:  Ing. Stanislav Michalík 

Člen:    Jarmila Kouřilová 

 

Vedení akciové společnosti 

od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2011 

Ředitel,  

násl. pověřený vedením Jan Urbanec 

od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 

Ředitel:   Martin Mikš 
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Organizační struktura společnosti v roce 2011 
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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.  

 

 

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. 

 

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 30 000,- Kč včetně, a který není vykázán v položce B.I. – Dlouhodobý nehmotný 
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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 35 000,- 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. Za 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 zákona.  Podmínky zákona byly naplněny zápisem 

nemovitostí areálu Riviera 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. 
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2.3. Opravné položky k majetku 
 

Společnost vytvořila opravné položky  k těmto pohledávkám 

Společnost Druh opravné položky Hodnota  % opravné Opravná 

    Pohledávky položky Položka 

Jihomoravská hospodářská 

agentura zákonná opravná položka 595,0 100 595,0 

IČ 47915803 k nepromlčeným pohledávkám       

  dle § 8 a, odst. 3 f)       

Veronika Krechlerová zákonná opravná položka 12,0 100 12,0 

IČ 75719037 k nepromlčeným pohledávkám       

 dle § 8 a, odst. 2 e)        

Martin Krechler zákonná opravná položka 11,2 100 11,2 

 k nepromlčeným pohledávkám    

 dle § 8 c    

R+R sport, spol. s.r.o. zákonná opravná položka 56,3 100 56,3 

IČ 25591711 k nepromlčeným pohledávkám    

 dle § 8 a, odst. 3 f)    

Mgr. Jiří Hajský zákonná opravná položka 59,4 66 39,2 

IČ 15193314 k nepromlčeným pohledávkám    

 dle § 8 a  odst.2 písm. c)    

7.nebe zákonná opravná položka 73,6 80 58,9 

IČ 26944146 k nepromlčeným pohledávkám    

 dle § 8 a  odst. 2,písm. d)    

Slovák Pavel 

IČ 47433663 

zákonná opravná položka 

k  nepromlčeným  pohledávkám dle §8 a  

odst.2, písm.c)  747,9 66 

 

 

 

493,6 

Slovák Pavel účetní  opravná položka          747,9              34 254,3 

IČ 47433663 k nepromlčeným pohledávkám    

Celkem  2 303,3  1 520,5 
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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. 

  

                                     

Pořizovací cena    Oprávky                            

Majetek stav k 31.12. 2010 stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011 

          

Nehmotný majetek         

software 122 80 92 71 

          

          

Hmotný majetek         

budovy,haly, stavby 753 608 754 787 59 879 85 743 

samostatné movité věci 107 876 108 699 17 309 25 672 

          

          

Pořízení dlouhodobého majetku         

pořízení dl. hmotného majetku 594 1 283 0 0 

pořízení dl. nehmotného majetku 0 0 0 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 31.12.2010 Přírůstky Úbytky Oprávky Stav k 31.12.2011 

Majetek v zůst.ceně v poř.ceně v poř.ceně v poř.ceně v zůst.ceně 

            

Nehmotný majetek           

software 30 0 41 -20 9 

pořízení dl. nehmotného majetku  0 0 0 0  0 

            

            

Hmotný majetek           

pozemky 124 109 30 571 30 571 0 124 109 

budovy,haly, stavby 693 729 1 225 46 25 864 669 044 

samostatné movité věci 90 567 1 075 252 8 363 83 027 

pořízení dl. hmotného majetku 594 3 132 2 443 0 1 283 
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3.1.4. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze 

 

  Sledované období 

  

Sledované období 

Druh majetku 2010 2011 

      

drobný nehmotný majetek 119 119 

     

drobný hmotný majetek 8 294 8 549 

     

 

Majetek neuvedený v rozvaze je oceněn pořizovací cenou, resp. cenou dle znaleckého posudku 

pro vklad majetku. Společnost dále vede podrozvahovou evidenci majetku, na který byla 

poskytnuta dotace ve výši 100 % z prostředků statutárního města Brna v celkové výši 3 680 tis. 

Kč. Jedná se zejména o vybavení aquaparku v Kohoutovicích.  

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. 
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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 – 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 Riviera 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 
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byl předložen Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město 

dne 19. 5. 2006. Právní účinky vkladu práva nastaly ke dni návrhu. 

 

3.2. Vlastní kapitál 

 

3.2.1. Změny vlastního kapitálu v letech 2010 a 2011 

 
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. 

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. 

3.2.2. Základní kapitál  

 

Základní kapitál ke dni 31. 12. 2010 

 

Druh akcií                                                          Počet akcií               Jmenovitá hodnota 
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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        133 000 000 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 

 

Základní kapitál ke dni 31. 12. 2011 

 

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        133 000 000 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 

 

3.2.3. Způsob úhrady ztráty za rok 2010 

 

Rada města Brna v působnosti valné hromady dne 28. 6. 2011 schválila účetní závěrku 

společnosti STAREZ - SPORT, a.s. za rok 2010 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 

2010 - ztrátu ve výši 29 468 439,23 Kč - do neuhrazené ztráty minulých let.     

 

3.2.4. Návrh úhrady ztráty běžného období  
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Představenstvo společnosti navrhuje Radě města Brna v působnosti valné hromady 

společnosti  STAREZ - SPORT, a.s. schválit převedení ztráty běžného období ve výši 37 489 

864,63 Kč do neuhrazené ztráty minulých let.      

  

 

                                    

3.3. Pohledávky   
 

      

Pohledávky z obchodního styku 

v tis. Kč 

Sledované období 

Ostatní pohledávky 

v tis. Kč 

Sledované období 

      2010 2011 2010 2011   

Celková výše pohledávek 4 982 2 831 578 892   

z toho: do lhůty splatnosti 1 166 887 578 892   

             po lhůtě splatnosti 3 816 1 944 0 0   

              

               

Rozpis pohledávek po lhůtě            

splatnosti              

do 30 dnů    855 202 0 0   

31-90 dnů    923 31 0 0   

91-180 dnů   159 69 0 0   

181-360 dnů   123 5 0 0   

nad 360 dnů   1 756 1 637 0 0   

 

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné. Společnost 

sleduje odepsané pohledávky ve výši 446 tis. Kč v podrozvahové evidenci.  Jedná se o 

pohledávky převzaté z p.o. STAREZ.  
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3.4. Závazky 

 
 Závazky z obchodního styku 

Sledované období 

v tis. Kč 

Ostatní závazky 

Sledované období 

v tis. Kč 

       2010        2011        2010         2011 

Celková výše závazků 

Z toho : do lhůty splatnosti 

             po lhůtě splatnosti 

16 564 

13 928 

2 636 

4 216 

4140 

76 

2 100 

2 100 

0 

3 218 

3 218 

0 

 

Rozpis závazků po lhůtě 

splatnosti 

do 30 dnů 

31-90 dnů 

91-180 dnů 

181-360 dnů 

nad 361 dnů 

 

 

 

630 

6 

2 000 

0 

0 

 

 

 

76 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 
Účetní jednotka měla k rozvahovému dni zúčtované závazky ze sociálního, zdravotního 

pojištění a daňové závazky za měsíc prosinec 2011 v následující výši. 

 

Neuhrazené závazky ze sociálního pojištění ke dni 31. 12. 2011 

Běžné:      346 tis. Kč  

Za zúčtovací období měsíce prosinec 2011. Úhrada provedena v plné výši a ve lhůtě 

bankovním převodem dne 9. 1. 2012. 

 

 

Neuhrazené závazky ze zdravotního pojištění ke dni 31. 12. 2011 

Běžné:         156 tis. Kč 

Za zúčtovací období měsíce prosinec 2011. Úhrada provedena v plné výši a ve lhůtě 

bankovním převodem dne 9. 1. 2012. 

 

 

Daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu k 31. 12. 2011 

Běžné:  daň z příjmů ze závislé činnosti  148 tis.  

              daň vybíraná srážkou        1 tis.  

Za zúčtovací období měsíce prosinec 2011. Úhrada provedena v plné výši a ve lhůtě 

bankovním převodem dne 9. 1. 2012. 

 

Společnost nemá závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné, nebo závazky 

nezachycené v rozvaze. 
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3.5. Výnosy z běžné činnosti 

 
Tržby v tis. Kč     2010 2011 

          

Tržby za služby celkem 44 372 49 708 

z toho : tuzemsko   44 372 49 708 

            zahraničí – EU 0 0 

  

 

  

 

  

Tržby za služby tuzemsko 

 

  

-  za využití ledové plochy 2 186 2 089 

-  tržby akce   1 751 1 001 

-  tržby přefakturace   6 182 3 343 

-  tržby ostatní služby 764 1 638 

-  tržby pronájmy    8 207 10 869 

-  tržby koupaliště Riviera 3 836 3 234 

-  tržby mobilní kluziště 534 687 

-  tržby basketbalová hala 818 887 

-  tržby gymnastický sál 305 320 

-  tržby aquapark Kohoutovice 9 170 15 782 

-  tržby plav. stadion  Lužánky 10 619 9 858 

       

 

  

  Tržby za zboží   0 2 

          

 

 

3.6. Zákonné a ostatní rezervy 

           
Ve sledovaném účetním období společnost nevytvářela rezervy. 
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3.7. Odložená daň 

           
Společnost STAREZ - SPORT, a.s. má povinnost účtovat o odložené dani. Část odložené 

daně ve výši 18 404 tis. Kč, která se vztahuje k předchozím účetním období, byla v souladu 

s účetními metodami, zejména s § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zaúčtována v prvním roce účtování, tj. za rok 2006, na účtech účtové skupiny 42. Část ve výši 

1 504 tis. Kč, která se vztahuje k běžnému účetnímu období roku 2011, byla zaúčtována na 

účtu účtové skupiny 48 zvýšením odložené daně na účtech účtové skupiny 59. Společnost 

účtovala o odloženém daňovém závazku z rozdílu mezi daňovým základem a výsledkem 

hospodaření před zdaněním zjištěným v účetnictví, a to z titulu rozdílu mezi daňovou 

zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů a účetní 

zůstatkovou hodnotou uvedeného majetku podle odpisového plánu společnosti.  

 

3.8. Dlouhodobé bankovní úvěry 

 
Společnosti nebyly poskytnuty dlouhodobé bankovní úvěry. 

 

3.9. Dotace na investiční a provozní účely 

 
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu města Brna číslo 0074 1109 00235 ze 

dne 7. 2. 2011 byla společnosti poskytnuta z  rozpočtových prostředků statutárního města 

Brna dotace na částečnou úhradu provozních nákladů (tj. mzdy zaměstnanců, elektrickou 

energii, teplo, vodu, odvoz odpadků a údržbu) haly Rondo na rok 2011 v celkové výši 11 143 

000,- Kč.  Dodatkem č. 1 ze dne 24. 10. 2011 se čerpání dotace rozšířilo o odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Na základě podmínek pro čerpání dotace 

byla v roce 2011 využita celá částka přidělené dotace. 

         

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu města Brna číslo 0074 1109 02702 ze 

dne 26. 5. 2011 byla společnosti poskytnuta z  rozpočtových prostředků statutárního města 

Brna dotace na částečnou úhradu provozních nákladů (tj. mzdy zaměstnanců, elektrickou 

energii, plyn, vodu, technologii čištění vody, ostrahu areálu, odvoz odpadků, opravy a 

udržování a náklady na vodní záchrannou službu) areálu Riviera na rok 2011 v celkové výši 

2 000 000,- Kč. Na základě podmínek pro čerpání dotace byla v roce 2011 využita celá částka 

přidělené dotace. 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu města Brna číslo 0074 1109 00771 ze 

dne 23. 3. 2011 byla společnosti poskytnuta z  rozpočtových prostředků statutárního města 

Brna dotace na rok 2011 ve výši 2 000 000,- Kč za účelem částečné úhrady provozních 

nákladů (tj. náklady na mzdy zaměstnanců v areálu kluziště a energie) mobilního kluziště za 

Lužánkami. Na základě podmínek pro čerpání dotace byla v roce 2011 využita celá částka 

přidělené dotace. 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu města Brna číslo 0074 1109 900770 ze 

dne 23. 3. 2011 byla společnosti poskytnuta z  rozpočtových prostředků statutárního města 

Brna dotace na rok 2011 ve výši 628 000,-  Kč za účelem částečné úhrady provozních nákladů 

sportovní haly Morenda. Provozními náklady jsou náklady na opravy a udržování, spotřebu 
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materiálu a spotřebu energií.  Na základě podmínek pro čerpání dotace byla v roce 2011 

využita celá částka přidělené dotace. 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje číslo 

010232/11/OŠ  ze dne 25. 10. 2011 byla společnosti poskytnuta účelová investiční dotace na 

realizaci projektu „ Bezpečněji ve víceúčelové sportovní hale Rondo„ ve výši 500 000,-  Kč. 

Uznatelnými náklady jsou náklady projektu.  Na základě podmínek pro čerpání dotace nebyla 

v roce 2011 přidělená dotace využita. 

 

3.10. Výdaje na výzkum a vývoj 

 
Společnost nevynaložila žádné finanční prostředky na vývoj a výzkum. 

 

 

3.11. 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. 

Ostatní významné události     

 
3.11.1. Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene 

     

Na základě směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 0063111703442 byla 

provedena směna pozemků společnosti STAREZ - SPORT, a.s. p. č. 601/1 ostatní plocha,  

p. č. 601/11 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 601/12 ostatní plocha a p. č. 601/13 ostatní 

plocha, vše v katastrálním území Ponava, obec Brno, zapsaném na listu vlastnictví č. 1214 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město za pozemky 

Statutárního města Brna p.č. 562/5 ostatní plocha, p.č. 562/6 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 

562/7 ostatní plocha a p.č. 562/8 zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú Komárov, obec Brno, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město 

na LV č. 10001 pro k.ú. Komárov, obec Brno. 

            

3.11.2.  Soudní spory 

 

Proti společnosti STAREZ - SPORT, a.s. nejsou vedeny právní spory.  

 

 

3.11.3. Smlouvy o provozování sportovních zařízení 

              

Na základě smlouvy o provozování plaveckého stadionu za Lužánkami č. smlouvy 0074 1017 

00398 uzavřené dne 29. 1. 2010 se statutárním městem Brno, společnost STAREZ - SPORT, 

a.s. zabezpečuje provoz tohoto zařízení.  
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Na základě smlouvy o provozování plaveckého bazénu Kohoutovice č. smlouvy 0074 1017 

01572 uzavřené dne 24. 3. 2010 se statutárním městem Brno, společnost STAREZ - SPORT, 

a.s. provozuje areál plaveckého bazénu v Brně -  Kohoutovicích. 

 

Na základě smlouvy o provozování kluziště za Lužánkami č. smlouvy 0074091701878 

uzavřené dne 20. 3 2009 se statutárním městem Brno, společnost STAREZ - SPORT, a.s. 

provozuje mobilní kluziště za Lužánkami 

 

Na základě smlouvy o provozování sportovní haly Morenda č. smlouvy 0074091703735 ze 

dne 30. 4. 2009 se statutárním městem Brno, společnost STAREZ - SPORT, a.s. provozovala 

až do 31. 12. 2011 halu Morenda.  
 

3.12. Náklady na odměny auditorské společnosti 

 
Náklady za běžné účetní období za povinný audit účetní závěrky činí 70 tis. Kč bez DPH, 

náklady za daňové poradenství 60 tis. Kč bez DPH.  
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4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 
Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za období od 1. 1. 

2011 do 31. 12. 2011 je následující: 

Uvedený počet zaměstnanců je stanoven z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců na 

plně zaměstnané.  

2011 
zaměstnanci 

počet osob 

členové 

orgánů 

počet osob 

mzdové 

náklady 

soc. a 

zdr. 

zabezp. 

odměny čl. 

orgánů 

společnosti 

ostatní 

osobní 

náklady 

osobní 

náklady 

celkem 

zaměstnanci 53 0 15 859 4 806 0 786 21 451 

ostatní čl.orgánů 0 9 0 0 716 0 716 

celkem 53 9 15 859 4 806 716 786 22 167 

        

        

2010 
zaměstnanci 

počet osob 

členové 

orgánů 

počet osob 

mzdové 

náklady 

soc. a 

zdr. 

zabezp. 

odměny čl. 

orgánů 

společnosti 

ostatní 

osobní 

náklady 

osobní 

náklady 

celkem 

zaměstnanci 60 0 13 189 4 332 0 750 18 271 

ostatní čl.orgánů 0 12 0 0 907 0 907 

celkem 60 12 13 189 4 332 907 750 19 178 

 

Položka osobní náklady celkem a její podpoložky u zaměstnanců zahrnují i pracovníky 

pracující na dohody mimo pracovní poměr (řádově desítky zaměstnanců, mění se dle 

sezónního provozu sportovišť). V roce 2011 jsou celkové osobní náklady ovlivněny 

odstupnými (zaměstnanci haly Rondo, plavčíci a další jednotlivci z řad pracovníků 

společnosti, kteří byli, při zefektivňování práce, pro společnost zbytní). 

4.1. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění 
 

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 neobdrželi členové představenstva, dozorčí rady ani 

vedení společnosti půjčky od společnosti. Odměny členů orgánů společnosti a vedení 

společnosti jsou součástí výše uvedených osobních nákladů. Předsedovi představenstva, 

jakožto uvolněnému členu zastupitelstva statutárního města Brna odměna nenáleží. 

Na základě uzavřené pracovní smlouvy a smlouvy o poskytování zaměstnaneckých výhod 

bylo řediteli společnosti umožněno používání vozidla společnosti pro pracovní i soukromé 

účely. 
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5. 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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