
Dobrý den, 

dovoluji si požádat o informaci, a to: 

1. Jakým způsobem byla financována výstavba / rekonstrukce / nutné úpravy Vašeho 
městského stadiónu pro první ligu? 

2. Pokud hraje klub svá domácí ligová utkání na stadiónu mimo Vaše město, v jaké výši 
Vaše město podporuje (dotuje) tuto činnost? 

3. Jakým způsobem je zajišt'ována údržba a provoz stadiónu? Je údržba/provoz 
financovaná nebo dotovaná z veřejných rozpočtů, nebo tuto platí klub; případně provádí úhrady 
některá Vaše městská firma nebo přímo město? 

4. Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. ve společnosti, která provozuje 
prvoligový klub? 

5. Kterým právním subjektům je fotbalový stadión pronajímán? A který subjekt stadión 
využívá nejvíc? 

6. Jaká je výše nájmu pro prvoligový klub ve Vašem městě? Od koho si prvoligový klub 
pronajímá městský stadión? 

7. Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým klubem nebo fotbalovým 
spolkem mládeže, jehož týmy hrají pod „hlavičkou" ligového týmu ve Vašem městě? Jestli ano, jaká 
je její hodnota? 

8. Pokud jsou provozována mládežnická mužstva v jiném subjektu, než je ten, který hraje 
ligovou soutěž, v jaké výši přispívá Vaše město: 
a) na provoz hřišť/stadiónu pro mládež? 
b) na činnost mládežnických družstev? 

Žádám poskytnutí informace zasláním e-mailem: 



Magistrát města Ostravy 
odbor školství a sportu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 

Sp. zn.: 

~ 
SMO/207080/22/SaS/~ 
S-SMO/019276/22/SaS/ 16 

Vyřizuje: 

Telefon: 
E-mail: 

Datum: 12.04.2022 

Odpověd' na žádost o poskytnutí informací 

Vážený pane doktore, 

II 11111111 IIII lilii .move,83z3,f,s 11(111111 III III 

statutárnímu městu Ostrava, magistrátu, odboru školství a sportu, byla dne 04.04.2022 doručena Vaše 

žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon"). Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme níže uvedené informace. 

1. Jakým způsobem byla financována výstavba / rekonstrukce / nutné úpravy Vašeho městského 

stadiónu pro první ligu? 

Rekonstrukce Městského stadionu byla financována z několika zdrojů: 

- z dotačních prostředků poskytnutých statutárním městem Ostrava společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., 

- zvýšením základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., peněžitým vkladem 

statutárního města Ostrava, 

- z dotačních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy statutárnímu 
městu Ostrava, 

- z vlastních prostředků společnosti VÍTKOVICE; ARÉNA, a.s. 

2. Pokud hraje klub svá domácí ligová utkání na stadiónu mimo Vaše město, v jaké výši Vaše 

město podporuje (dotuje) tuto činnost? 

Prvoligový klub FC Baník Ostrava, a.s., nenií příjemcem dotací na činnost klubu z rozpočtu 

statutárního města Ostrava. Výjimku představuje dotace poskytnutá v roce 2021 ve výši 1 000 000,-

Kč na realizaci projektu „Pomoc se zmírněním ekonomických důsledků pandemie Covid-19". 

3. Jakým způsobem je zajišťována údržba a provoz stadiónu? Je údržba/provoz financovaná 

nebo dotovaná z veřejných rozpočtů, nebo tuto platí klub; případně provádí úhrady některá Vaše 
městská firma nebo přímo město? 
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Městský stadion má v současnosti dva vlastníky, kterými jsou společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

(dále jen „společnost"), a statutární město Ostrava (dále jen „město"). Společnost zajišt'uje jak údržbu 

částí stadionu, které vlastní, tak na základě smluvních vztahů i údržbu částí stadionu vlastněných 

městem. 

Náklady na údržbu částí stadionu vlastněných společností jsou financovány z vlastních prostředků 

společnosti a z prostředků provozní dotace města. 

Náklady na údržbu zajišťovanou společností na částech stadionu vlastněných městem jsou 

financovány městem na základě smluvních ujednání. 

4. Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. ve společnosti, která provozuje 

prvoligový klub? 

Statutární město Ostrava nemá vlastnický podíl v prvoligovém klubu FC Baník Ostrava, a.s. 

S. Kterým právním subjektům je fotbalový stadión pronajímán? A který subjekt stadión využívá 

nejvíc? 

Areál Městského stadionu sestává z hlavního stadionu, vedlejšího rozcvičovacího stadionu a dalších 

objektů (tělocvična, cvičná louka ad.). Hlavní stadion je využíván zejména klubem FC Baník Ostrava, 

a.s., ale rovněž jinými subjekty pro konání významných sportovních akcí (např. Fotbalovou asociací 

České republiky, Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z.s., Českou asociací amerického fotbalu 

z.s.). 

Další sportoviště Městského stadionu, kterými jsou vedlejší rozcvičovací stadion, tělocvična, cvičná 

louka ad., jsou využívány jak výše jmenovanými, tak i dalšími subjekty, např. spolky Akademie FC 

Baník Ostrava z.s., 1. FC Poruba, z.s. a MFK Vítkovice, z.s. 

6. Jaká je výše nájmu pro prvoligový klub ve Vašem městě? Od koho si prvoligový klub 

pronajímá městský stadión? 

a) Části hlavního stadionu ve vlastnictví statutárního města Ostravy (jedná se zejména travnaté hřiště, 

atletickou dráhu, technické sektory a jižní tribunu): 

Objekty Městského stadionu pořízené statutárními městem Ostrava byly spolufinancovány z dotací 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a musí být užívány výhradně v souladu s podmínkami 

a zásadami stanovenými poskytovatelem dotace. Dle těchto podmínek a zásad a vyjádření poskytovatele 

dotace nelze tyto objekty Městského stadionu přenechat koncovému uživateli do nájmu či výpůjčky. 

Zároveň nelze mít přímý zisk z pořádání sportovních akcí na objektech Městského stadionu, přičemž pokud 

k takovému zisku dojde, musí být veškeré finanční prostředky využity na provoz a údržbu objektů 

Městského stadionu. 

Bezplatné užívání je ve smlouvách o využívání sportoviště uzavíraných mezi městem a klubem FC Baník 

Ostrava, a.s., ošetřeno pravidlem o podpoře „de minimis". Výše poskytnuté podpory dle pravidla „de 

minimis" je  stanovena na základě znaleckého posudku, který vychází z obvyklé výše nájemného, 

následovně: 

- 3 000 Kč/za tréninkovou jednotku, 

- 3 000 Kč/hod. při využití hrací plochy pro pořádáni[ mistrovského zápasu, 

- 6 570 Kč/hod. při využití hrací plochy pro pořádání mistrovského zápasu včetně zázemí Městského 

stadiónu. 

b) Části hlavního stadionu ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (jedná se zejména o západní, 

východní a severní tribunu): 
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Části hlavního stadionu ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jsou využívány 

klubem FC Baník Ostrava, a.s., na základě smluv o poskytování sportovišt' a nájemních smluv 

uzavíraných mezi těmito dvěma subjekty. Dle sdělení společnosti činila celková částka, zaplacená 

klubem za rok 2021, 1 877 tis. Kč. 

7. Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým klubem nebo fotbalovým 

spolkem mládeže, jehož týmy hrají pod „hlavičkou" ligového týmu ve Vašem městě? Jestli ano, jaká 

je její hodnota? 

Statutární město Ostrava nemá uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s žádným fotbalovým 

klubem nebo spolkem. Z širšího pohledu můžeme uvést, že v případě, že je klub příjemcem účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, je propagace města předmětem podmínek dotační 
smlouvy, kde je  tato povinnost konkrétně specifikována. Hodnota této propagace nebývá finančně 
vyčíslena. 

8. Pokud jsou provozována mládežnická mužstva v jiném subjektu, než je ten, který hraje 

ligovou soutěž, v jaké výši přispívá Vaše město: 

a) na provoz hřišt/stadiónu pro mládež? 

b) na činnost mládežnických družstev? 

Přípravou fotbalové mládeže pro uplatnění se ve vrcholovém sportu se v Ostravě zabývá klub 
Akademie FC Baník Ostrava, z.s. Pro rok 2022 mu z rozpočtu statutárního města Ostravy byla 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace na projekt „Podpora celoroční systematické činnosti 
s mládeží v roce 2022" ve výši 25 000 000,- Kč, kterou lze využít na náklady, jež vzniknou 
v souvislosti s provozem sportovišť i činností klubu. V roce 2021 se jednalo o částku 24 500 000,-
Kč na obdobný projekt „Příprava hráčů kategorie U6 až U19 pro vrcholový sport". 

S pozdravem 
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