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Č.j.  SMOL/080820/2022OKP/OSE/Hol                                                      V Olomouci dne 17. 3. 2022 

Spis S-SMOL/075485/2022/OKP/ 

 

Družstvo fanoušků Bohemians 

Představenstvo  

Vršovická 31 

101 00  Praha 10 
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

K Vaší žádosti o informace doručené dne  14.3.2022 a evidované u nás pod č.j. SMOL/075485/2022 

poskytujeme následující informace: 

 

Dotaz: Jakým způsobem byla financována rekonstrukce (výstavba) Vašeho městského stadiónu pro první 

ligu? 

Odpověď: Výstavbu stadiónu financoval v plné výši z vlastních zdrojů (a dílčích dotací z veřejných 

zdrojů) klub v letech 1990 až 2011. SMOl koupilo od klubu stadion v roce 2018 v dnešní podobě již 

vybudovaný za cenu dle znaleckého posudku. Rekonstrukce stadionu v době, kdy stadión vlastní SMOl, 

prováděna nebyla. 

 

Dotaz: Jakým způsobem zajišťujete údržbu stadiónu? Jak je údržba financovaná nebo dotovaná, platí ji 

klub. Vaše městská firma nebo přímo město? 

Odpověď: Údržbu stadiónu zajišťuje v plném rozsahu klub. SMOl hradí od roku 2018 (od pořízení 

stadiónu) měsíční příspěvek na správu a údržbu majetku města ve smluvně sjednané výši (490.000,- 

Kč/měsíc). Klub předkládá vyúčtování použití těchto prostředků. 

 

Dotaz: Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. v akciové společnosti, která provozuje 

prvoligový klub? 

Odpověď: Účastníkem F:L je subjekt SK Sigma Olomouc, a. s.; SMOl disponuje hlasovacími právy 

v úrovni 22,93 %. 
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Dotaz: Kterým právním subjektům je fotbalový stadión pronajímán? Který subjekt stadión využívá 

nejvíc? Jaká je výše nájmu pro prvoligový klub ve Vašem městě? Od koho si prvoligový klub pronajímá 

městský stadión? 

Odpověď: SMOl pronajímá stadión subjektům: SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s. (nájemní smlouva) a 

SK Sigma Olomouc, a. s. (podnájemní smlouva); 

Stadion většinově využívá SK Sigma Olomouc, a. s.; 

Nájem pro SMOl činí 60.000,00 Kč/měsíc + 5 % ze vstupného; 

Účastník F:L si pronajímá stadion dle údajů výše uvedených. 

 

Dotaz: Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým klubem nebo fotbalovým spolkem 

mládeže ve Vašem městě? Jestli ano, jaká je její hodnota? 

Odpověď: SMOl nemá aktuálně uzavřenu smlouvu o reklamě či propagaci s žádným se shora uvedených 

subjektů. 

 

Poznámka: SMOl = Statutární město Olomouc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

Mgr. Markéta Záleská 

náměstkyně primátora 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí do datových schránek: 

1/ SK Sigma Olomouc a.s., IČ: 61974633 

2/ SK OLOMOUC Sigma MŽ, z.s., IČ: 534013 
 

 


