
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.   

 

Zpracoval:  Mgr. Zuzana Košková, vedoucí oddělení cestovního ruchu, 
sportu a technické správy sportovních zařízení  

odbor, oddělení: cestovního ruchu a sportu, cestovního ruchu, sportu a technické 
správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 137 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Košková, vedoucí oddělení cestovního ruchu, 
sportu  a technické správy sportovních zařízení 

 vedoucí odboru Naďa Burianová, pověřená zastupováním funkce vedoucího  
odboru cestovního ruchu a sportu 

Projednáno: v řádné radě města dne 27. 8. 2013 

na mimořádném zasedání finančního výboru dne 24. 7. 2013 

Poznámka:  

 

 

 

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

 



 2

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

Varianta A) 
1/ částečnou kapitalizaci dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Jablonecká 
41, Liberec 5, IČ: 25437941(dále SAJ a.s.) vůči SML do konce roku 2013 ve výši jistiny 
166 286 366,- Kč a kapitalizaci splatného úroku k datu kapitalizace 
2/ splácení zbylé pohledávky SAJ a.s. vůči SML v roce 2013 ve výši 3 000 000,- Kč a od roku 
2014 ve výši 5 000 000,- Kč ročně 
3/ návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010  
 
Varianta B) 
1/ částečnou kapitalizaci dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Jablonecká 
41, Liberec 5, IČ: 25437941(dále SAJ a.s.) vůči SML do konce roku 2013 ve výši jistiny 
60 000 000,- Kč a kapitalizaci splatného úroku k datu kapitalizace 
2/ splácení zbylé pohledávky SAJ a.s. vůči SML v roce 2013 ve výši 3 000 000,- Kč a od roku 
2014 ve výši 5 000 000,- Kč ročně. Poslední splátka v roce 2027 bude ve výši 111 286 366,- 
Kč 
3/ návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010  
 
 

a  u k l á d á 

1/ Bc. Jiřímu Šolcovi zajistit kapitalizaci části dluhu společnosti SAJ a. s.  

2/ Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat představenstvo společnosti 
SAJ a. s. o usnesení Zastupitelstva města Liberec 

3/ Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku č. 2. 

 

         T: neprodleně  
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Důvodová zpráva 

______________________________________________________________ 

Na Statutární město Liberec se obrátil s žádostí o částečnou kapitalizaci ředitel Sportovního 
areálu Ještěd a.s. pan Jan Svatoš. Ve své žádosti seznámil SML s výsledky hospodaření spo-
lečnosti a jeho současnými finančními možnostmi. Celková situace se oproti minulým létům 
zlepšuje, ale zcela jistě společnost nemůže dostát splácení celkového úvěru poskytnutého 
SML do SAJ a.s. v celkové výši 239 286 366,33 Kč v plánovaných splátkách, které činí 
15 237 235,- Kč a to pravidelně ročně k 30.6 od roku 2011 do roku 2025. Historicky tento 
úvěr vznikl přefinancováním původního investičního úvěru SAJ a.s. na investice v areálu 
„Ještěd“, které SAJ a.s.  převzal od společnosti Snowhill v rámci vydání obligací SML.  

SAJ a.s. z důvodu nedostatku finančních prostředků a nereálně nastavenému hospodaření 
v předchozích letech neuhradil v roce 2011 a 2012 plánované splátky úvěru ani úroky. 
V současné době je tak výše dluhu do splatnosti ve výši 208 811 896,33 Kč a částka 
30 474 470,- Kč je po splatnosti. Splatný úrok k 30. 6. 2013, tedy plánovanému datu kapitali-
zace, je ve výši 32 869 040,- Kč. 

Přestože se finanční situace SAJ a.s. zlepšuje a SAJ a.s. je schopen hradit nájemné za areál 
vůči SML, včetně dlužného nájemného za uplynulé roky, které se dlouhodobě nehradilo dle 
přiloženého finančního plánu je zřejmé, že v roce 2013 lze uvažovat o maximální splátce úvě-
ru ve výši 3 000 000,- Kč a od roku 2014 ve výši 5 000 000,- Kč ročně.   

Dle přiloženého finančního plánu je zřejmé, že dochází k razantnímu snížení nákladů a záro-
veň se počítá s reálným navyšováním příjmů a to vzhledem k lepšímu využití všech areálů i 
zlepšené cenové politice.  

Tento plán také počítá se změnou účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok 
začínající vždy od 1. 4. do 31. 3., tak aby bylo možné porovnávat finančně ucelené sezóny 
provozu. Proto je účetní období roku 2012 prodlouženo o 3 měsíce do 31. 3. 2013 a výsledky 
ve finančním plánu tím pádem jsou za toto delší období a nejsou srovnatelné s běžným 12 
měsíčním obdobím. 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že původní plánované splátky nastavené v minulosti 
není možné hradit a byly nastaveny zcela nerealisticky vůči reálným finančním možnostem 
společnosti. Vzhledem k nemožnosti splácet tyto splátky dochází k akumulaci závazků po 
platnosti ve společnosti a zvýšení pohledávek po splatnosti na straně SML , tato situace je 
nutná řešit přijetím opatření ve smyslu obchodního zákoníku, tak aby se této situaci zamezilo.  

Vzhledem k tomu navrhujeme částečnou kapitalizaci 25% jistiny pohledávek SML za SAJ 
a.s. a naběhlý úrok k 30. 6. 2013 a to formou příplatku mimo základní kapitál s tím, že zbylá 
pohledávka bude splácena v roce 2013 částkou 3 000 000,- Kč a dále pak v pravidelných roč-
ních splátkách 5 000 000,- Kč. Po dvou letech může být, dle aktuálního vývoje hospodaření 
společnosti SAJ a.s., určen postup pro stanovení jiné výše splátek. Poslední splátka v roce 
2027 bude tedy zatím ve výši nesplaceného zůstatku dle aktuální výše kapitalizace a plánova-
ných reálných splátek při zachování doby splatnosti. Způsob kapitalizace formou příplatku 
mimo základní kapitál je nejjednodušší a nejlevnější formou kapitalizace úvěru a je v celku 
časově nenáročná. Kompletní postup je popsán ve stanovisku společnosti VGD s.r.o., které je 
přílohou tohoto dokumentu.  
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Vlastní transakce příplatku mimo ZK bude, stejně jako v roce 2011 u společnosti SAL s.r.o., 
provedena formou notářského zápisu (pro SAL dělala JUDr. Švarcová) Dalším krokem  
bude způsob vyrovnání pohledávky vlastníka, která touto transakcí vznikla. Bude uzavřena 
Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek podle § 364 obchodního záko-
níku ve výši kapitalizované částky a dále Dodatek ke smlouvě o půjčce, kde se uvede nová 
výše splátek, jejich splatnost, fixní úroková sazba a vypuštění zajištění (do dnešního dne ne-
byla uzavřena zástavní smlouva k movitému majetku v souladu s bodem 4.1. Smlouvy o půjč-
ce) 
 
 
K možnosti vrácení příplatku mimo ZK zpět akcionáři, který jej poskytnul: 
 
Přestože zde není jednoznačné stanovisko, zda to lze či nikoli a budeme-li vycházet 
z právního stanoviska firmy VGD, s.r.o., které toto vrácení považuje za nezákonné, existuje 
přece jenom možnost jak tuto částku alespoň částečně dostat zpět k akcionáři. Tímto řešením 
by bylo snížení základního kapitálu společnosti. Druhým způsobem, za předpokladu, že 
společnost bude dlouhodoběji dosahovat zisku, by bylo vyplacení dividendy ve výši příplat-
ku mimo ZK. Tento způsob by ale nebyl příliš ekonomický, protože z vyplácené dividendy by 
byla odváděna daň (15%) 
 

 

Žádost o kapitalizaci byla projednána na jednání představenstva společnosti, následně byla 
schválena na zasedání Valné hromady dne 2. 10. 2012.  

Materiál byl projednán na mimořádném jednání finančního výboru dne 24. 7. 2013, finanční 
výbor kapitalizaci části dluhu ve výši 60 000 000,- Kč podpořil. 
 
Představenstvo SAJ a. s. doporučuje variantu A). 
Finanční výbor doporučil variantu B), materiál byl projednán na mimořádném jednání 
finančního výboru dne 24. 7. 2013. 
 

 

Přílohy: 

1/ Stanovisko příplatková povinnost SAJ a. s. (VGD s.r.o.) 

2/ Finanční plán SAJ 2011 -2015   

3/ Smlouva o půjčce 

4/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce 

5/ Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce 

 a/ varianta A 

 b/ varianta B 

6/ Zápis z mimořádného jednání finančního výboru 

 

 






























