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PROLOG 

 

Výroční zprávu za rok 2019 předkládám šest měsíců po svém jmenování do funkce ředitele příspěvkové 

organizace Sport Česká Lípa (dále jen PO Sport). Procesy započaté před mým nástupem se povedlo 

zdárně dotáhnout do finální podoby, a to jednak z důvodu hladkého předání funkcí, ale hlavně z důvodu 

znalosti organizace vhledem k tomu, že jsem v ní působil od roku 2016 jako provozně technický 

pracovník a správce vybraných středisek. 

 

Po svém nástupu do vedoucí funkce spatřuji hlavní změnu v implementaci navržených změn v podobě 

zefektivnění procesů uvnitř organizace a úpravy systémů správy jednotlivých středisek.    

 

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí 91.657,69 Kč. Je však zkreslen počátečním podfinancovaným 

rozpočtem na rok 2019, kdy musel být před koncem roku navýšen o finance na generální opravu KGJ a 

o rozdíl skutečných příjmů oproti předpokládaným z nového provozu Tenisové haly, ul. Boženy 

Němcové 3129, Česká Lípa. 

  

Zaměřil jsem se na hledání úspor v oblasti energetiky a zefektivnění procesů v personální oblasti.  Mým 

zájmem i nadále bude efektivně hospodařit se svěřenými hodnotami, a to především nastavením 

funkčního a systémového plánu pravidelné údržby spravovaného majetku. Plánujeme zkvalitňovat 

poskytované služby a dále inovovat klientský servis na každém provozu dle jeho 

charakteru.  Modernizovat odbavovací a technologické systémy a zlepšovat prostředí nejen pro stávající 

sportovce, ale oslovit i širokou veřejnost. To jak formou vizuální, obecně informativní, tak i rozšířenou 

dostupností do dříve vyhraněných provozů pouze pro určitou skupinu obyvatel. 

 

Velké poděkování za celkově úspěšný rok 2019 pro PO Sport patří především celému kolektivu 

zaměstnanců, kteří mají velkou zásluhu na celkovém chodu a fungování všech procesů v organizaci. 

Zvláštní poděkování patří vedoucím zaměstnancům za pomoc při zpracování podkladů a tvorbě 

samotné výroční zprávy.  

 

 

 

 

 

S úctou 

Ing. Jaroslav Češka 

ředitel Sport Česká Lípa 

příspěvková organizace 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

        

1.1. Obecné informace o PO Sport 

 

Příspěvková organizace Sport Česká Lípa byla zřízena 1. 7. 2005 na dobu neurčitou. Na základě § 84 

odst. 2 písmen. E) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, pod č.588/05 ze dne 25. 5. 2005.  

Zřizovatelem je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, PSČ 470 36, IČ 

260 428, okres Česká Lípa. 

Sídlo organizace: Barvířská 2690, Česká Lípa 470 01 

Identifikační číslo organizace je: 75045176. 

Daňové identifikační číslo organizace je: CZ 75045176. 

Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s vlastními účty, je právnickou osobou, která může 

svým jménem nabývat práva a povinnosti. 

Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a odvoláván Radou města a 

je zaměstnancem organizace.  

 

1.2. Rozsah PO Sport – budovy, pozemky 

 

PO Sport spravuje a provozuje sportoviště ve vlastnictví Města Česká Lípa. Seznam majetku města 

Česká Lípa předaného k užívání PO Sport (k 1. 9. 2019): 

Stavby, budovy a pozemky: 

název + č. popisné Cena v Kč 

sportovní hala č.p.1439 9.488.563,82 

budova šaten u Ploučnice č.p. 3178 8.623.939,64 

přípojka NN basketbalové hřiště 87.576,30 

čerpací stanice užitkové vody 3.536.648,70 

atletická dráha s umělým povrchem 11.278.307,- 

tribuna severní – stadion u Ploučnice 6.976.211,70 

osvětlení stadionu u Ploučnice 139.965,- 

baseballové hřiště u Ploučnice 740.845,20 

tréninková rozběhová dráha  118.166,84 

sportareál č.p. 2690  309.498.161,26 

sportareál č.p. 2690 – plavecká část 14.623.013,- 

sportareál č.p. 2690 – zimní stadion 31.707.871,- 

šatny – přístavba sportareál 27.493.585,59 

veřejné osvětlení u šaten sportareál 101.128,58 



nástavba mantinelů ledové plochy 360.000,- 

oplocení sportareálu z beton. patek 598.069,- 

plavecký bazén v budově ZŠ Sever č.p. 2520  

časomíra – stadion u Ploučnice čp. 1711 5.205.753,74 

víceúčelová sportovní hala čp. 3305 46.391.985,88 

zavlažovací systém hřiště č.1 městský stadion 418.944,40 

fotbalové hřiště s umělým povrchem 20.158.137,78 

skatepark oplocení 71.200,- 

budova čp. 3036 + stavba bez čp.  1.438.048,- 

montovaná ocelová skladová hala městský stadion 1.897.280,-  

workoutové hřiště městský stadion 264.329,- 

Zpevněná plocha pro konání řidičských zkoušek na jednostopá 

vozidla 

1.151.039,43 

Plocha pro basketbalové hřiště 1.087.054,92 

Sportovně relaxační centrum u stadionu 15.275.362,19 

Tenisová hala čp. 3129 vč. odvodnění a osvětlení 42.640.549,57 

Sportovně relaxační centrum – relax. bazének 249.900,00 

Sportovně relaxační centrum – relax. sauna 165.410,00 

Komunikace u sportovně relaxačního centra 1.955.317,50 

Kurty u sportovně relaxačního centra 1.504.686,40 

Odvodnění u sportovně relaxačního centra 192.240,00 

  

celkem  565.439.291,44 

 

 

parcela č.  výměra m2 druh pozemku katastrální území 

982/1 26711 ostatní plocha Česká Lípa 

982/2 8363 ostatní plocha Česká Lípa 

982/3 777 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

982/6 403 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

982/24 8 ostatní plocha Česká Lípa 

982/25 7 ostatní plocha Česká Lípa 

982/26 15 ostatní plocha Česká Lípa 

982/28 394 ostatní plocha Česká Lípa 

982/29 14760 ostatní plocha Česká Lípa 

982/30 20 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

982/31 7 ostatní plocha Česká Lípa 

982/32 91 ostatní plocha Česká Lípa 

982/33 4 ostatní plocha Česká Lípa 

982/34 75 ostatní plocha Česká Lípa 

983/1 108 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

983/2 88 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 



5500/1 17183 trvalý travní porost Česká Lípa 

5500/3 4045 trvalý travní porost Česká Lípa 

5500/4 6946 ostatní plocha Česká Lípa 

5497 1366 trvalý travní porost Česká Lípa 

3322/7 část 1050 ostatní plocha Česká Lípa 

3322/23 1865 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

3322/24 1152 ostatní plocha Česká Lípa 

3322/25 453 ostatní plocha Česká Lípa 

3322/26 1024 ostatní plocha Česká Lípa 

3322/27 100 ostatní plocha Česká Lípa 

3323/1 část 994,5  ostatní plocha Česká Lípa 

4762/1 9258 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha 

Česká Lípa 

4762/2 249 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

4762/3 64 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 

982/4 8065 ostatní plocha Česká Lípa 

982/19 2416 ostatní plocha Česká Lípa 

982/20 2934 ostatní plocha Česká Lípa 

982/22 1224 ostatní plocha Česká Lípa 

976 2069 ostatní plocha Česká Lípa 

977 1464 ostatní plocha Česká Lípa 

978 555 ostatní plocha Česká Lípa 

979/1 1064 ostatní plocha Česká Lípa 

980 1799 ostatní plocha Česká Lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Personální rozdělení 

 

1.3.1. Struktura PO Sport: 

 

 

1.3.2. Průměrný počet smluvních úvazků: 

 

 

vysvětlivky: 

PS = pracovní smlouvy 

DPP = dohoda o provedení práce 
DPČ = dohoda o pracovní činnosti 

 

Vzhledem k tomu, že se struktura zaměstnanců a jejich úvazky v průběhu roku mění, je uveden 

průměrný stav každého kalendářního roku zvlášť.  

Je třeba brát v úvahu, že v roce 2019 došlo k předání provozu Tenisové haly pod správu PO Sport, a tím 

vznikl vyšší nárok na personální obsazení oproti rokům minulých. Provoz Tenisové haly je také více 

než jednosměnný, resp. provoz je delší než 12 hodin. Z toho důvodu je třeba dalšího personálu, který by 

zbylý čas dokryl. Nově jsme také zasmluvnili lektory aerobních a spinningových aktivit. V tomto 

navýšení jsou zahrnuty i dohody pro trenéry školy bruslení pod PO Sport. 



1.4. Finanční zpráva  

 

1.4.1. Rozbor hospodaření za období leden - prosinec 2019 (v tis.): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HOSPODAŘENÍ 

 

2.1. Příjmy PO Sport 

 

  

Od 1. 7. 2019 došlo k navýšení ceníků pro veřejnost i pro sportovní kluby. Ceny krátkodobých 

pronájmů, které jsou doplňkovou, tj. ziskovou činností PO Sport, i ceníky hlavní činnosti, nebyly od 

roku 2014 upravovány.  

Důvody k navýšení sazeb ceníků PO Sport je navýšení cen energií od roku 2019 o cca 15% a 

opakovaného navýšení mzdových tarifů dle zákonných předpisů v roce 2018 a 2019.  

Kromě toho se navýšily i výdaje za běžné opravy a služby, správní režie (telefony, internet, software, 

revize, kancelářské potřeby, čisticí prostředky apod..). 

Celkové procentuální navýšení ceníků je zhruba srovnatelné s výší inflace za celé uplynulé období, kdy 

se sazby ceníku nezvedaly. 

Vliv na výnosy roku 2019 má jistě i převod Tenisové haly do správy PO Sport. 

 

2.2. Náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AKCE PO SPORT 

 

3.1. Tradiční akce na sportovištích PO Sport 

 

Na každý rok si PO Sport připravuje plán akcí, který by měl zahrnovat využití co možná nejvíce provozů 

PO Sport a nabídnout zaměření pro všechny věkové kategorie klientů. Kromě tradičních bazénových 

akcí, které nabízíme pravidelně každý měsíc či při příležitostech státních svátků a prázdninových dní ve 

formě zvýhodnění na vstupném či prodloužení času za cenu základní jednotky (Happy days), které je 

oblíbené hlavně u seniorů a obecně permanentkářů, se dále zaměřujeme na rodiče s dětmi, pro které jsou 

připraveny speciální akce, kdy utvoří týmy a projdou různými stanovišti na bazénu s úkoly, které se pak 

vyhodnocují na čas, body, góly či vlastní důvtip (Velikonoční Vodní ráj – jaro a Sametová štafeta – 

podzim). Pro naše nejmenší pak speciální „plavecká štafeta“ s názvem Českolipská ploutvička.  

Bazén nabízí i celorepublikové klání, kdy ve více než 20-ti krytých bazénech v Česku probíhá tradiční 

Plavecká soutěž měst určená rekreačním plavcům všeho věku, kdy v jeden den plavou tito nadšenci 100 

m bazénu na čas. Získávají tak body pro své město, které pak vyhodnocuje Česká asociace sport pro 

všechny pod záštitou ČUS a Sportuj s námi. 

I jiná sportoviště PO Sport zapojuje do každoročních klání, např. Městský stadion, Víceúčelová hala, 

zimní stadion. Viz tabulka.     

 

 

 

 

 

 



3.2. CITY CROSS RUN & WALK 2019 

 

 

3.2.1. Představení sportovní akce: 

Českolipský City cross run and walk je zájmová sportovní akce, která je určena pro širokou veřejnost, 

nejen pro aktivní sportovce. Jedná se běžecký závod rozdělený do několika kategorií a několika tratí.  

Při City cross runu si přijde na své i ten nejméně zapálený běžec či běžkyně, maminka či tatínek, babička 

či dědeček. Veškeré trasy jsou situovány přímo v městských částech města.   

Účastníci probíhají historickým centrem města, zavítají do průmyslové zóny a část z nich si vyzkouší, 

jaké je proběhnout se po asfaltu autodromu u Sosnové u České Lípy. V letošním roce byl závod rozdělen 

na do následujících tratí: 

 

 • běh na 7 km 

 • běh na 16 km 

 • školní běžecké štafety 

 • rodinný běh 

 

 

3.2.2. Průběh a data sportovní akce: 

Letošní ročník CCR přilákal rekordní počet účastníků. Na startu tratí se sešlo rekordních 876 

závodníků.  

Na tratích 16 km a 7 km to bylo 530 závodníků. 

Školních štafet se zúčastnilo 56 závodníků. 

Rodinného běhu 195 závodníků a tradiční procházky se zúčastnilo 95 účastníků 



Nárůst fanoušků a příznivců v letošním roce zaznamenaly také stránky na sociálních sítích, kdy celkový 

mediální dosah oslovil více jak 53 tisíc uživatelů. Základna fanoušků této sportovní akce pak vzrostla o 

více jak 300 uživatelů. 

Sportovní akce byla doplněna bohatým doprovodným programem na náměstí T. G. Masaryka: 

 

 • Koncert skupiny Čejchan 

 • Vystoupení českolipských mažoretek 

 • Vystoupení českolipské taneční skupiny TUTTI FRUTTI  

 • Rytmus na trati v průběhu závodu udávali bubeníci ŠKOLY ROCKu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Souhrn marketingového plnění: 

Přehled marketingového plnění vůči naší společnosti dle platné smlouvy: 

 

 • Partner akce 

 • Umístění loga Awardpanel 

 • Umístění loga společnosti na LED obrazovku  

 • Verbální poděkování v průběhu akce 

 • Umístění loga na webu akce s aktivním prolinkem 

 • Prezentace partnera na plakátech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJEKTY VE SPRÁVĚ PO SPORT 

 

4.1. SPORTAREÁL, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa 

4.2. PLAVECKÝ BAZÉN SEVER, ul. Školní 2520, Česká Lípa 

4.3. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA, ul. Wedrichova 3305, Česká Lípa 

4.4. STARÁ SPORTOVNÍ HALA, ul. Wedrichova 1439, Česká Lípa 

4.5. MĚSTSKÝ STADION U PLOUČNICE, ul. Boženy Němcové 3178, Česká Lípa 

4.6. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 5. KVĚTNA, ul. 5. května 3036, Česká Lípa 

4.7. TENISOVÁ HALA, ul. Boženy Němcové 3129, Česká Lípa 

 

 

 

4.1. SPORTAREÁL 

 

Původní sportovní areál v České Lípě pocházel z 80. let minulého století, moderním požadavkům už ale 

nevyhovoval. Práce na jeho přestavbě začaly v polovině roku 2006. Rekonstrukcí prošel bazén i zimní 

stadion. K bazénu přibyly tobogany, vířivky a brouzdaliště. K lepšímu se změnily šatny a sprchy, přibylo 

relaxační centrum s posilovnou. Rekonstrukce a dostavba přišla na téměř 300 milionů korun a stala se 

tak největší investiční akcí ve čtyřicetitisícovém městě. 

 

 

 

Přestavěný areál se otevřel 1. 6. 2008 a v následujícím roce byla přistavena další část ze strany od řeky 

Ploučnice, která nabízí další hokejové kabiny, místnost pro rozhodčí a finskou saunu vč. odpočívárny. 

 

 



Realizace a výhled: 

 

V roce 2019 se realizoval nákup a instalace 

Bikeboxů z participativního rozpočtu města 

Česká Lípa.   

 

Dále se realizovala komplexní analýza 

vzduchotechniky na budově Sportareálu 

externí firmou.  

 

V dalším období bychom v první řadě chtěli 

komplexně opravit vzduchotechniku tak, aby 

bylo možné nastavovat a upravovat její 

parametry.  

 

Důležitou součástí plánované modernizace je 

odbavovací systém všech provozoven 

Sportareálu 

 

Dále pracujeme na realizaci tzv. Infocentra ve vestibulu Sportareálu, pod které by spadala spolupráce 

s RTIC - půjčování koloběžek, Kulturou Česká Lípa, p. o. a obecně prezentací akcí Českolipska.  

 

Zjišťujeme možnosti pro provozování beachvolejbalových hřišť v prostoru travnaté plochy u restaurace 

a k provozování letní louky v prostorách pod tobogánem napojené na vnitřní bazén. 

 

 

Celý sportovní areál nabízí 4 základní provozy: 

4.1.1. BAZÉN 

4.1.2. ZIMNÍ STADION 

4.1.3. FITCENTRUM 

4.1.4. FINSKÁ SAUNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.1. BAZÉNOVÁ ČÁST 

            

Vstup do bazénové části se nachází v 1. patře areálu, kde se nachází recepce bazénu vybavena vstupními 

a výstupními terminály, odbavovacím - pokladním systémem, úložnými trezory pro veřejnost, posezení 

pro aklimatizaci klientů, prostory pro doplňkový prodej plaveckých pomůcek a obuvi. I přesto, že se 

nachází v 1. patře, je přístup bezbariérový, stejně tak i většinová část bazénu.  

 

Vnitřní část tohoto provozu je kromě úložných 

skříněk, osušovny, WC, sprch a navazujících 

parních komor vybavena bazénem o délce 25 

metrů, toboganem, skluzavkou, masážními 

lůžky, masážními chrliči, tzv. jeskyní 

s masážní tryskou pro potěchu chodidel, 

whirlpoolem, dětským výukovým bazénkem, 

dětským brouzdalištěm, divokou řekou a 

bufetem s posezením.  

 

PO Sport v rámci tohoto provozu nabízí služby se zaměřením pro širokou veřejnost, jako plavecké kurzy 

pro naše nejmenší klienty a jejich rodiče, stejně tak i zvýhodněné rodinné vstupné v rámci veřejnosti, 

dále kondiční programy pro dospělé osoby a seniory ve formě permanentních, kreditních i jinak 

motivačních bonusů, jako jsou slevové akce, prodloužení času pro kondici i relax apod. 

 

Provoz bazénu ve Sportareálu je nastaven víceméně pro rekreaci veřejnosti s výjimkou jednoho dne 

v týdnu se zaměřením pro kojence, batolata a předškolní děti. 

 

 

 

I v ostatních všedních dnech se pořádá povinná i nepovinná plavecká výuka, většinou však v brzkých 

ranních hodinách mimo otevřeného provozu pro veřejnost.  



Samozřejmostí jsou i doplňkové činnosti, jako vodní aerobik, skupinové slevy, benefitní programy pro 

sportovce i smluvní partnery, jakými jsou např. velké firmy Českolipska, hotely, neziskové organizace, 

dětské domovy i jiné sdružení. Spolupracujeme také s plaveckými oddíly, které působí nejen v České 

Lípě, ale i např. v Děčíně.  

 

 

 

PO Sport provozuje i vlastní plaveckou školu, a to od roku 2007. Je členem Asociace plaveckých škol 

ČR a Aliance dětského plavání. 

 

 

 

Opravy a investice bazénové části: 

leden 2019 – oprava dávkovacího čerpadla okruhu: 30.976,- Kč 

červen 2019 – oprava skluzavky: 24.250,- Kč 

září 2019 – oprava zábradlí v prostoru bazénu: 7.260,- Kč 

 

 



Výhled: 

nové vybavení pokladního systému 

výměna světel a oprava světel vnitřní bazén 

oprava zábradlí u tobogánů 

doplnění kamerového systému – plavčíkárna - divoká řeka 

nové osoušeče vlasů 

nová parní soustava - dámy, montáž sprch v páře, spárování 

podlahy a silikonování spár kolem lavice 

vzduchotechnika - digitalizace 

výměna přelivových žlábků - whirlpool 

výměna plošiny pro invalidy 

oprava žaluzií nad střešními okny 

                

V říjnu 2019 město Česká Lípa předalo PO Sport 2 kusy 

bifázických defibrilátorů. Jeden z nich se automaticky stal 

základním vybavením plavčíkárky bazénu. Součástí jsou 

dětské elektrody a úložné skříňky opatřené alarmem pro případ 

krádeže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2. ZIMNÍ STADION 

 

Zimní stadion je využíván vedle veřejnosti ke sportovním aktivitám českolipských sportovních sdružení 

mládeže a dospělých i ke komerčním aktivitám. Vstup na ledovou plochu se nachází v 1. podlaží areálu 

a součástí tohoto provozu jsou nezbytné hokejové kabiny, ošetřovna, prostory pro rozhodčí, úložné 

skříňky pro potřeby veřejnosti v době veřejného bruslení či diskobruslení.  

Vedle aktivit, jako je veřejné bruslení, diskobruslení nabízí zimní stadion výuku bruslení pro ZŠ a MŠ 

pod taktovkou licencovaných trenérů, podobně jako tzv. Školičku bruslení ve spolupráci s HC Česká 

Lípa pro děti od 4 do 10 let, kde se učí základní bruslařské dovednosti.  

 

  

 

Další nabízenou službou v rámci provozu zimního stadionu je broušení bruslí a nově i půjčování bruslí, 

které se v uplynulém roce stalo hojně využívané.  

K tomuto provozu také patří: 

• hokejová střelnice – možnost využít této služby 

od roku 2016 je nyní i pro veřejnost. Ta zde může 

zdokonalovat svou techniku střelby.  

• liga neregistrovaných – soutěž neregistrovaných 

týmů z Českolipska a okolí v ledním hokeji.  

• veřejné krasobruslení – výuka bruslení pro 

dospělé pod vedením trenérů SK KRASO. 

• konání hokejových škol 

• pronájem HC Česká Lípa – pravidelná utkání 

krajské ligy mužů,  

• HC Česká Lípa - mezinárodní turnaje o pohár 

města Česká Lípa,  

• Salming Games 2019, Florbalové války 2019,  

• letní soustředění České Krasobruslařské reprezentace 

• pronájem Akademie Tomáše Vernera 

• pronájem bufetu zimního stadionu  

 



 

 

Opravy a investice zimního stadionu: 

červen 2019 – oprava rolby : 50.976,- Kč 

červenec 2019 – oprava světel: 34.160,- Kč 

září 2019 – oprava čerpadla strojovna úpravny vody: 17.845,- Kč 

prosinec 2019 – oprava VZT odvlhčení: 47.260,- Kč 

 

Výhled: 

realizace výměny stávajících okopů 

oprava popraskaného betonu pod ledovou plochou 

výměna světel ZS - projekt EPC 

oprava prasklého potrubí přístavba, vysušení a sanace vlhkého zdiva přístavba 

nová rolba  

výměna části podlahových gum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3. FITCENTRUM 

 

Tento provoz, který patří do hlavní činnosti PO Sport od 1.7.2016 (do té doby pronajímaný) se nachází 

ve 2. patře areálu nad bazénovou částí. Skládá se z posilovny, která je vybavena recepčním pultem 

s pokladním systémem. Tento systém je kompatibilní s pokladním systémem bazénu a tenisové haly a 

je tedy možné vstupy do těchto provozů kombinovat. Recepce nabízí v rámci doplňkové činnosti také 

základní sortiment fitness doplňků. 

  

 
 

Součástí je také cvičební sál s ozvučením, který je vybaven spinningovými koly, bosu balóny, flexi 

bary a podložkami pro různé aerobní aktivity. Nedílnou částí jsou vlastní šatny s úložnými skříňky, 

sprchy, WC. 

 



 

 

Během roku 2019 jsme se zaměřili na realizaci provozu solária, které PO Sport převzala do majetku 

s tenisovou halou. Po technické a hygienické stránce je prostor připraven, vyřízení vázané živnosti 

k tomu potřebné se realizuje aktuálně. Ceník je připraven a schválen dle předpisů. 

Využili jsme také nabídku na pořízení dalšího běžeckého pásu pro potřeby posilovny a zakoupili jsme 

nové podložky pro aerobní sál. Prostory aerobního sálu jsou nově využívány i v dopoledních hodinách 

pro specializované cvičení batolat a dětí předškolního věku. 

 

 

 

Opravy a investice fitcentra: 

červen 2019 - výměna světel 18.163 ,-Kč 

září 2019 – Oprava běžeckého pásu: 30.000,- Kč 

 

Výhled: 

posilovna - oprava podlahy 

cvičební sál - oprava a revize spinningových kol 

oprava stávající aparatury 

 

 

 

 

 



4.1.4. FINSKÁ SAUNA 

 

PO Sport provozuje v přístavbě Sportareálu klasickou suchou, finskou saunu s teplotou 80 - 100°C od 

roku 2009. Tento provoz se stává nedílnou součástí našeho klientského portfolia Sportareálu vzhledem 

ke stále vzrůstající poptávce na tyto zařízení obecně.  

 

 V roce 2019 se PO Sport zaměřila na hospodárnou a praktickou stránku provozu finské sauny, kdy jsme 

přistoupili ke sdružení funkcí pokladní a saunéra do jedné osoby a tím ušetřili nemalé mzdové náklady.  

 

 

 

Ke konci roku se též zrealizovala možnost plateb bezhotovostně na vstupy jednorázové, permanentní i 

doplňkový prodej typu občerstvení, masážních doplňků či půjčovné ručníků a osušek. 

 

Opravy a investice finské sauny: 

oprava prasklého ústředního topení 

výměna spirál a kamenů v saunových kamnech 

oprava odvzdušňovacích ventilů v přístavbě 

 

Výhled: 

předělání odtokové gule a výměna za odtokový žlábek 

oprava prostor poničených havárií ústředního topení 

zhotovení revizních míst pro ústřední a podlahové topení v prostorách přístavby 

 

 

  

 



4.2. PLAVECKÝ BAZÉN SEVER 

 

Plavecký bazén o délce 25 metrů a k němu příslušné prostory jsou součástí objektu Základní školy 

Sever. Již v r. 2015 se na PB Sever z převážné části přesunula povinná a nepovinná výuka plavání dětí 

mateřských a základních škol z bazénu ve Sportareálu. Tuto možnost využívají nejen místní českolipská 

školská zařízení, ale prakticky celý region.  

 

Odpoledne zde probíhají kurzy plavání pro malé děti, sportovní a zdokonalovací kurzy pro děti školního 

věku i specializované kurzy pro handicapované či diabetiky. Bazén využívají v rámci dlouhodobých 

pronájmů další plavecké kluby k tréninkům, zajímavostí je jistě i využití bazénu pro tréninkové účely 

kanoistů. 

I přes vysokou obsazenost plaveckých drah nabízíme pro veřejnost stále oblíbenější ranní i tradičně 

odpolední hodiny. 

 

 

Opravy a investice na PB Sever: 

leden 2019 – oprava potrubí (havárie): 11.753,- Kč 

prosinec 2019 – instalace nového průtokoměru (investice) 

 

Výhled: 

výměna bojleru ohřev teplé užitkové vody 

postupná výměna světel 

pořízení vysoušečů vlasů 

oprava závěsných WC 



4.3. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 

 

Sportovní hala, zvaná víceúčelová byla 

uvedena do provozu na podzim 2010. Hlavní 

halu s tribunou doplňuje dvoupodlažní 

zázemí čítající 6 základních a 2 doplňkové 

kabiny, 2 nářaďovny vybaveny 

víceúčelovým nářadím, galerie, prostor pro 

ošetřovnu, rozhodčí, bufet vč. jídelního 

prostoru, školící místnost vybavená 

dataprojektorem, cvičební sál s madly a 

zrcadly pro komerční účely a další prostory 

k pronajmutí. Vytápění haly je plně 

automatizované a je napojeno na 

kogenerační jednotku přilehlého Sportareálu. 

 

Od začátku provozu je Sportovní hala místem pro pravidelné tréninkové jednotky a ligová utkání 

jednotlivých složek sportovních klubů, zejména FBC Česká Lípa, FC Démoni Česká Lípa či BK Česká 

Lípa. V letních termínech zde probíhají soustředění sportovních klubů nejen z Českolipska.  

 

V uplynulém roce zde proběhlo několik 

kulturně sportovních akcí, za zmínku stojí 

hlavně Galavečer  

bojových sportů.   

I nadále si mohou zájemci ve víceúčelové hale 

i ve vedle sídlící tzv. staré hale (u Kauflandu) 

zahrát badminton a stolní tenis.  

 

Výhled:  

V rámci zkvalitnění služeb sportovců a 

ostatních nájemců považujeme za důležité 

v nejbližších letech řádně zrekonstruovat, 

případně nahradit stávající palubovku za 

certifikovanou a z kvalitnějších materiálů.  

 

Dalším z kroků by měla být rekonstrukce osvětlení velké haly, která by měla přinést úsporu energií a 

s tím spojených finančních nákladů. 

 

 

 

 

 

 



4.4. STARÁ SPORTOVNÍ HALA 

 

Sportovní hala je tvořena hlavním sportovním sálem, malou tělocvičnou, kanceláří a šatnami. Toto 

sportoviště využívají zejména menší sportovní kluby, soukromé subjekty a školy k trénování a pořádání 

sportovních utkání. Nejčastěji jsou to členové klubu Karate Sport Relax a volejbalisté TJ Lokomotiva 

Česká Lípa, kteří zde pořádají i svá mistrovská utkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnových dnech zde proběhl i jeden z největších florbalových turnajů mládeže u nás, pořádaný 

klubem FBC Česká Lípa. 

V průběhu roku 2019 byla pozvolna dokončována rekonstrukce šaten a sociálních zařízení. Před 

koncem roku byla také zahájena rekonstrukce vzduchotechniky, která nám částečně zasáhne i do 

počátku roku 2020. 

 

Výhled:  

U tohoto sportoviště považujeme v následujících letech za nezbytné zrekonstruovat systém vytápění a 

stejně jako ve Víceúčelové haly vyměnit stávající osvětlení za nové, které bude energeticky a finančně 

méně náročné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. MĚSTSKÝ STADION U PLOUČNICE 

 

Městskému stadionu dominuje hlavní travnaté fotbalové hřiště s atletickým umělým okruhem i okolními 

prostory pro provozování dalších atletických disciplín. Součástí je severní krytá tribuna a naproti nově 

zrekonstruovaná jižní tribuna. K areálu stadionu patří i travnaté hřiště na softbal, škvárové hřiště, 

basketbalové hřiště, které je díky povrchu (asfalt) možné využít k dalším sportovním činnostem.  

Od podzimu roku 2013 také umělý trávník 3. generace, od podzimu 2015 pak i workoutové hřiště. 

Stadion je volně přístupný veřejnosti 24 hodin denně.  

Každoročně je na travnatém hřišti provedena regenerace, resp. vyčištění stávajícího granulátu a doplnění 

cca 5 tun nového. 

Kromě venkovních ploch k areálu patří i tzv. 

hlavní budova. Zde jsou umístěny šatny, 

sprchy, kancelář správce střediska, dílna, 

skladové plochy. 

 

Provozní doba začíná ve všední dny zpravidla 

od 15:00 do 20:00 hod., v sobotu a neděli již 

od 9:00 hod. Travnaté hřiště je využíváno od 

března do listopadu převážně fotbalovými 

kluby Arsenalu a Lokomotivy Česká Lípa.  

 

V zimním období se fotbalová činnost přesouvá na UMT 3. generace, které užívají i kluby z okolí města, 

např. Skalice, Doksy, Sosnová, K. Šenov, D. Libchava, Dubá, Jestřebí, Žandov, Stružnice, Kravaře, 

Velká Bukovina, Šluknov, Č. Kamenice, OFS Č. Lípa. 

 

UMT je velkým přínosem pro kvalitní přípravu v zimním období pro fotbalové kluby a výhodou je i 

kvalitní večerní osvětlení.  

 

V červenci roku 2019 byla do užívání předána nově zrekonstruovaná budova časomíry. V současné době 

převážnou část objektu využívá sportovní klub AC Česká Lípa. V sezóně si pronajímá šatny, celoročně 

pak nářaďovnu pro sportovní atletické pomůcky a kancelář. 

V budově jsou umístěny nové veřejné WC, které se používají při sportovních akcích a fotbalových 

zápasech. 

Objekt je velkým přínosem pro atletický klub, který zde našel adekvátní zázemí pro svou činnost. 

Opravy a investice Městského stadionu: 

červenec 2019 – výměna tlakového ventilu, čerpací stanice: 12.100,- Kč 

září 2019 – výměna turbíny, oprava traktor Iseki: 23.379,- Kč 

 

Výhled:  



budova časomíry - kromě AC Česká Lípa, který bude 

budovu i nadále využívat, počítáme i s rozšířením 

pronájmu v zimních měsících pro fotbalové kluby 

hrajících na UMT. 

zbudování chodníku kolem budovy časomíry pro snazší 

přístup k veřejným WC 

oprava parkoviště v areálu městského stadionu 

dobudování ozvučení městského stadionu 

oprava zavlažování 

regenerace fotbalového hřiště + umělé trávy   

 

 

4.6. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 5. KVĚTNA 

 

Toto sportovní zařízení má v dlouhodobém pronájmu šaten oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z. 

s. Travnatou plochu nelze využít v celém rozsahu kvůli špatnému stavu hrací plochy vzhledem 

k zásadnímu nedostatku vodního zdroje. Na hřišti trénují pouze mládežnická mužstva a hrají svá 

soutěžní utkání. Družstva mužů využívají k zápasům i tréninkům Městský stadion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na budově kabin byla provedena oprava střechy a nátěr fasády. V příštím roce se počítá s položením 

hybridního trávníku v prostoru před brankami a zavlažovacím systémem hřiště. 

 

Opravy a investice Hřiště 5. května: 

září 2019 – oprava střechy budovy kabin: 16.500,- Kč 

Výhled: 

zhotovení hybridního vápna včetně prostoru penalty 

oprava závlahy hřiště 

zhotovení vrtu na závlahu 

oprava budovy šaten a zázemí 

nátěr kovových prvků hřiště (zábradlí, tribuny) 

 

 

 



4.7. TENISOVÁ HALA 

 

4.7.1. PŘEDÁNÍ DO SPRÁVY 

K 31. 12. 2018 byla na základě zářijového usnesení Rady města Česká Lípa ukončena smlouva o 

dlouhodobém pronájmu tenisového areálu včetně tenisové haly na Městském stadionu u Ploučnice 

uzavřená mezi městem Česká Lípa a bývalým nájemcem.  

Tehdy bylo zároveň rozhodnuto, že od 1. 1. 2019 bude celý sportovní areál svěřen do správy PO Sport.  

Aby byl zabezpečen plynulý přechod na nového správce s cílem minimálního omezení provozu pro 

návštěvníky, uzavřela PO Sport na základě rozhodnutí Rady města Česká Lípa z 28. 12. 2018 smlouvu 

o krátkodobém pronájmu s předchozím nájemcem, respektive panem Muzikantem na dobu pouhých 29 

dnů, tj. od 3. 1. 2019 do 31. 1. 2019. Následně již 8. 1. 2019 Rada města rozhodla, že od 1. 2.2019 bude 

spravovat i provozovat celý tento areál včetně hospodářské činnosti PO Sport ve stejném režimu jako 

ostatní městská sportoviště, která spravujeme.  

Cílem města, které nám zařízení do správy svěřilo je, aby 

areál ve větší míře sloužil ke sportovnímu vyžití 

českolipanů, zejména dětí. Snahou PO Sport proto je, aby 

byl i následný provoz včetně všech souvisejících služeb, 

poskytovaných v tomto zařízení, narušen jen minimálně. 

V případě provozování spinningového a aerobního sálu či 

sauny bylo nezbytné provést revize sportovního náčiní a 

schválení provozních řádů. Ceník pro veřejnost a ceník 

pronájmů byl řádně schválen.  

Naším záměrem bylo uspokojit stávající klienty a postupným rozšiřováním a zlepšováním služeb 

získávat klienty další.  

 

4.7.2. NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ  

Vzhledem k tomu, že jsme přední části budovy, kde se dříve nacházela pokladna pro vstup na sportoviště 

Tenisové haly, vč. provozu baru, ponechali na základě smlouvy o pronájmu původnímu nájemci, 

přesunuli jsme hlavní recepci s pokladnou pro účely PO Sport do zadní části budovy, jejíž umístění se 

situačně i prostorově nabízelo.  

 

 

 



4.7.3. PROVOZ V BODECH 

 

 

 

 

4.7.4. PŘÍJMY, VÝDAJE A CELKOVÝ ROZPOČET 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU 

 

5.1. MODERNIZACE 

 

V rámci modernizace se PO Sport snaží každým rokem rozšířit své technické možnosti. Během roku 

2019 jsme instalovali další bezhotovostní terminály na pokladnách – finská sauna, fitcentrum a 

tenisová hala.  

Rozšířili jsme akceptaci bonusových karet o další smluvní partnery, celkový sumář: 

EDENRED BENEFITS CARD 

GALLERY BETA 

FLEXI PASS CARD 

BENEFIT PLUS 

ACTIVE PASS 

BENEFITY A.S. 

MULTISPORT BENEFIT 

 

Od října 2019 jsme v rámci jednoho odbavovacího systému propojili služby pro aerobní aktivity a 

spinning na fitcentru se stejnými aktivitami na tenisové hale, stejně tak i možnost na jeden druh 

permanentek využívat vstupy do obou provozů finských saun, které nyní PO Sport nabízí. 

 

5.2. VÝHLED 

 

Komplexním výhledem PO Sport je nastavení funkčního systému údržby všech středisek tak, aby se 

zabezpečil dlouhodobě udržitelný chod všech spravovaných technologií. To plánujeme zabezpečit 

průběžnou inovací struktury správy jednotlivých středisek, správně nastaveným rozpočtem a hledání 

příležitostí o možnost navýšení rozpočtu ze soukromích zdrojů (forma partnerství, sponzoring). 

Ohledně služeb, které nyní poskytujeme, plánujeme do budoucna kromě jejich případných rozšiřování 

spíše zabezpečit zlepšení kvality těch současně poskytujících. Nástroje, které k tomu plánujeme využít 

jsou: 

• zavedení jednotného komplexního rezervačního systému 

• vylepšení stávajícího odbavovacího systému 

• inovace informačních kanálů především webové stránky 

• odborné školení a sebevzdělání zaměstnanců organizace 

 

  



Příloha č. 1

ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY

vč. Tenisové haly ke dni  02. 01. 2019

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

ke dni 14. 01. 2020

















Příloha č. 2

NÁHLED TRŽEB PROVOZŮ SPORTAREÁL, PB SEVER

SPORTAREÁL - 

bazén "SA"

zimní stadion "SA"

fitcentrum "SA"

finská sauna "SA"

PLAVECKÝ BAZÉN SEVER

13798 825 857,00 Kč       

13520 804 040,00 Kč       

15134 754 564,00 Kč       

12089 630 321,00 Kč       

12109 540 030,00 Kč       

10879 527 878,00 Kč       

12158 869 066,00 Kč       

14573 991 708,00 Kč       

10297 930 493,00 Kč       

12832 631 880,00 Kč       

12853 620 567,00 Kč       

10873 669 807,00 Kč       

151115 8 796 211,00 Kč   

CELKEM ZA ROK 2019

10 210 676,00 Kč

BAZÉN "SPORTAREÁL"  - permanentní vstupy FAKTURA 376 595,00 Kč                                         

BAZÉN "SPORTAREÁL"  - pronájem sportovním subjektům 473 100,00 Kč                                         

BAZÉN "SPORTAREÁL"  - povinná a nepovinná plavecká výuka 564 770,00 Kč                                         

6 639 670,00 Kč 1 143 466,00 Kč 1 013 075,00 Kč

6 639 670,00 Kč 1 143 466,00 Kč 1 013 075,00 Kč

listopad 463 617,00 Kč 154 850,00 Kč 2 100,00 Kč

prosinec 511 083,00 Kč 158 724,00 Kč 0,00 Kč

září 380 433,00 Kč 96 010,00 Kč 454 050,00 Kč

říjen 484 515,00 Kč 98 590,00 Kč 48 775,00 Kč

červenec 811 726,00 Kč 57 340,00 Kč 0,00 Kč

srpen 922 618,00 Kč 69 090,00 Kč 0,00 Kč

květen 478 580,00 Kč 61 450,00 Kč 0,00 Kč

červen 475 953,00 Kč 51 925,00 Kč 0,00 Kč

duben 431 126,00 Kč 63 470,00 Kč 135 725,00 Kč

leden 543 492,00 Kč 122 940,00 Kč 159 425,00 Kč

únor 513 068,00 Kč 92 022,00 Kč 198 950,00 Kč

TRŽBY - ODBAVOVACÍ SYSTÉM BAZÉN "SPORTAREÁL"     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc
počet 

návštěvníků
celkem TRŽBY

celková měsíční tržba -             

JEDNOTLIVÉ VSTUPY

celková měsíční tržba -                

ČIPOVÉ PERMANENTKY

celková měsíční tržba -                

KURZY PLAVÁNÍ

březen 623 459,00 Kč 117 055,00 Kč 14 050,00 Kč



dospělí mládež

669 964

523 811

537 542

83 90

0 0

0 0

0 0

5 11

90 130

233 439

332 617

1359 1967

dospělí mládež

195 405

183 480

60 281

10 49

0 0

0 0

0 0

0 0

22 191

48 339

102 440

134 472

listopad 23 720,00 Kč                                                         

prosinec 26 920,00 Kč                                                         

3411 140 965,00 Kč                                                       

srpen -  Kč                                                                     

září 8 960,00 Kč                                                           

říjen 16 440,00 Kč                                                         

květen -  Kč                                                                     

červen -  Kč                                                                     

červenec -  Kč                                                                     

únor 25 950,00 Kč                                                         

březen 12 835,00 Kč                                                         

duben (do 21.4.2019) 2 215,00 Kč                                                           

TRŽBY - POKLADNA  BRUSLENÍ S HUDBOU     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc
počet návštěvníků

celková měsíční tržba v Kč

leden 23 925,00 Kč

listopad 33 300,00 Kč                                                         

prosinec 125 686,00 Kč                                                       

9402 339 131,00 Kč                                                       

srpen 580,00 Kč                                                              

září 8 480,00 Kč                                                           

říjen 24 640,00 Kč                                                         

květen -  Kč                                                                     

červen  -  Kč                                                                     

červenec -  Kč                                                                     

únor 42 920,00 Kč                                                         

březen 43 915,00 Kč                                                         

duben (do 21.4.2019) 5 985,00 Kč                                                           

TRŽBY - POKLADNA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc
počet návštěvníků

celková měsíční tržba v Kč

leden 53 625,00 Kč                                                         



prosinec 49 4 900,00 Kč                                                           

113 11 300,00 Kč                                                         

říjen 2 200,00 Kč                                                              

listopad 11 1 100,00 Kč                                                           

srpen 0 -  Kč                                                                     

září 0 -  Kč                                                                     

červen 0 -  Kč                                                                     

červenec 0 -  Kč                                                                     

duben (do 21.4.2019) 6 600,00 Kč                                                              

květen 0 -  Kč                                                                     

únor 12 1 200,00 Kč                                                           

březen 22 2 200,00 Kč                                                           

TRŽBY - POKLADNA PŮJČOVÁNÍ BRUSLÍ    (1.1.2019 - 31.12.2019)

vč. DPH

měsíc počet párů celková měsíční tržba v Kč

leden 11 1 100,00 Kč

prosinec 188 9 400,00 Kč                                                           

558 22 740,00 Kč                                                         

říjen 46 2 300,00 Kč                                                           

listopad 46 2 300,00 Kč                                                           

srpen 6 300,00 Kč                                                              

září 14 700,00 Kč                                                              

červen  0 -  Kč                                                                     

červenec 0 -  Kč                                                                     

duben (do 21.4.2019) 0 -  Kč                                                                     

květen 0 -  Kč                                                                     

únor 86 2 580,00 Kč                                                           

březen 23 690,00 Kč                                                              

TRŽBY - POKLADNA BROUŠENÍ BRUSLÍ   (1.1.2019 - 31.12.2019)

vč. DPH

měsíc počet párů celková měsíční tržba v Kč

leden 149 4 470,00 Kč



 PRONÁJEM LED. PLOCHY - FAKTURA 1 471 160,50 Kč                                                   

CELKEM LEDOVÁ PLOCHA 2 332 661,50 Kč                                                   

CELKEM ZA ROK 2019

2 846 797,50 Kč                        

listopad 96 188,00 Kč

prosinec 97 283,00 Kč

861 501,00 Kč                                                                                                              

srpen 146 600,00 Kč

září 72 740,00 Kč

říjen 94 470,00 Kč

květen -  Kč                                                                                                                             

červen 0,00 Kč

červenec 9 450,00 Kč

únor 81 235,00 Kč

březen 75 270,00 Kč

duben 56 595,00 Kč

TRŽBY - POKLADNA PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc celková měsíční tržba hotově

leden 131 670,00 Kč



listopad 39 915,00 Kč                                                                                                           

prosinec 31 021,00 Kč                                                                                                           

309 780,00 Kč                                                                                                         

srpen 16 050,00 Kč                                                                                                           

září 26 750,00 Kč                                                                                                           

říjen 23 280,00 Kč                                                                                                           

květen 20 620,00 Kč                                                                                                           

červen 20 700,00 Kč                                                                                                           

červenec 19 050,00 Kč                                                                                                           

únor 33 541,00 Kč                                                                                                           

březen 31 151,00 Kč                                                                                                           

duben 19 580,00 Kč                                                                                                           

TRŽBY - PERMANENTKY FITCENTRUM "SPORTAREÁL"     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc celková měsíční tržba v Kč

leden 28 122,00 Kč                                                                                                           

prosinec 842 11 940,00 Kč                                                              

10130 169 800,00 Kč                                                            

říjen 867 14 185,00 Kč                                                              

listopad 1134 20 495,00 Kč                                                              

srpen 567 13 650,00 Kč                                                              

září 713 13 525,00 Kč                                                              

červen 660 8 330,00 Kč                                                                

červenec 508 10 075,00 Kč                                                              

duben 835 13 520,00 Kč                                                              

květen 873 14 455,00 Kč                                                              

únor 967 15 570,00 Kč                                                              

březen 977 12 770,00 Kč                                                              

TRŽBY - VSTUPY FITCENTRUM "SPORTAREÁL"     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc počet návštěvníků celková měsíční tržba v Kč

leden 1187 21 285,00 Kč                                                              



CELKEM ZA ROK 2019

708 643,00 Kč                                       

listopad 15 239,00 Kč                                                                                                           

prosinec 9 038,00 Kč                                                                                                             

165 451,00 Kč                                                                                                         

 FITCENTRUM "SPORTAREÁL" -  pronájmy 63 612,00 Kč                                          

srpen 14 038,00 Kč                                                                                                           

září 11 509,00 Kč                                                                                                           

říjen 13 504,00 Kč                                                                                                           

květen 14 900,00 Kč                                                                                                           

červen 15 514,00 Kč                                                                                                           

červenec 17 481,00 Kč                                                                                                           

únor 13 381,00 Kč                                                                                                           

březen 12 478,00 Kč                                                                                                           

duben 12 250,00 Kč                                                                                                           

TRŽBY - PRODEJ ZBOŽÍ FITCENTRUM "SPORTAREÁL"  (1.1.2019 - 31.12.2019)

vč. DPH

zboží, občerstvení celková tržba v Kč

leden 16 119,00 Kč                                                                                                           



listopad 70 840,00 Kč                                                                                                     

prosinec 76 820,00 Kč                                                                                                     

520 018,00 Kč                                                                                                   

srpen 13 835,00 Kč                                                                                                     

září 41 760,00 Kč                                                                                                     

říjen 62 045,00 Kč                                                                                                     

květen 31 980,00 Kč                                                                                                     

červen 24 680,00 Kč                                                                                                     

červenec 15 265,00 Kč                                                                                                     

únor 48 150,00 Kč                                                                                                     

březen 53 190,00 Kč                                                                                                     

duben 25 840,00 Kč                                                                                                     

TRŽBY - PERMANENTKY FINSKÁ SAUNA "SPORTAREÁL"     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

HOTOVĚ celková tržba v Kč

leden 55 613,00 Kč                                                                                                     

prosinec 1212 57 996,00 Kč

11218 474 306,00 Kč                                                         

říjen 1143 50 419,00 Kč

listopad 1325 60 240,00 Kč

srpen 276 10 748,00 Kč

září 768 32 422,00 Kč

červen 393 15 004,00 Kč

červenec 306 11 627,00 Kč

duben 937 34 536,00 Kč

květen 954 38 780,00 Kč

únor 1226 52 740,00 Kč

březen 1214 46 774,00 Kč

TRŽBY - VSTUPY FINSKÁ SAUNA "SPORTAREÁL"     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc počet návštěvníků celková měsíční tržba v Kč

leden 1464 63 020,00 Kč



CELKEM ZA ROK 2019

1 150 003,00 Kč                                                                                                

listopad 17 411,00 Kč                                                                                                     

prosinec 16 400,00 Kč                                                                                                     

155 679,00 Kč                                                                                                   

srpen 3 095,00 Kč                                                                                                        

září 10 613,00 Kč                                                                                                     

říjen 17 159,00 Kč                                                                                                     

květen 13 120,00 Kč                                                                                                     

červen 4 216,00 Kč                                                                                                        

červenec 3 454,00 Kč                                                                                                        

únor 18 176,00 Kč                                                                                                     

březen 17 927,00 Kč                                                                                                     

duben 14 304,00 Kč                                                                                                     

TRŽBY - PRODEJ ZBOŽÍ FINSKÁ SAUNA "SPORTAREÁL"  (1.1.2019 - 31.12.2019)

vč. DPH

zboží, občerstvení celková tržba v Kč

leden 19 804,00 Kč                                                                                                     



listopad 3 600,00 Kč                                                                                                                

prosinec 4 100,00 Kč                                                                                                                

21 700,00 Kč                                                                                                              

srpen -  Kč                                                                                                                          

září 1 700,00 Kč                                                                                                                

říjen 3 600,00 Kč                                                                                                                

květen 1 500,00 Kč                                                                                                                

červen 500,00 Kč                                                                                                                   

červenec -  Kč                                                                                                                          

únor 1 000,00 Kč                                                                                                                

březen 1 500,00 Kč                                                                                                                

duben 1 500,00 Kč                                                                                                                

TRŽBY - PERMANENTKY PLAVECKÝ BAZÉN SEVER  (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc celková měsíční tržba v Kč

leden 2 700,00 Kč                                                                                                                

prosinec 207 8 120,00 Kč                                                                     

1668 70 310,00 Kč                                                                   

říjen 168 7 760,00 Kč                                                                     

listopad 266 12 540,00 Kč                                                                   

srpen 0 -  Kč                                                                               

září 132 6 210,00 Kč                                                                     

červen 167 6 420,00 Kč                                                                     

červenec 0 -  Kč                                                                               

duben 108 4 380,00 Kč                                                                     

květen 164 6 580,00 Kč                                                                     

únor 140 5 400,00 Kč                                                                     

březen 132 5 240,00 Kč                                                                     

TRŽBY - POKLADNA PLAVECKÝ BAZÉN "SEVER"     (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc počet návštěvníků celková měsíční tržba v Kč

leden 184 7 660,00 Kč                                                                     



BAZÉN SEVER  - povinná a nepovinná plavecká výuka 1 055 940,00 Kč                                         

CELKEM ZA ROK 2019

1 352 570,00 Kč                                                                                                        

listopad 6 840,00 Kč                                                                                                                

prosinec 25 960,00 Kč                                                                                                              

204 620,00 Kč                                                                                                           

srpen -  Kč                                                                                                                          

září 62 320,00 Kč                                                                                                              

říjen 10 040,00 Kč                                                                                                              

květen 17 270,00 Kč                                                                                                              

červen 4 410,00 Kč                                                                                                                

červenec -  Kč                                                                                                                          

únor 18 880,00 Kč                                                                                                              

březen 31 830,00 Kč                                                                                                              

duben 12 600,00 Kč                                                                                                              

TRŽBY - KURZY PLAVÁNÍ PLAVECKÝ BAZÉN SEVER  (1.1.2019 - 31.12.2019)

osvobozeno od DPH

měsíc celková měsíční tržba v Kč

leden 14 470,00 Kč                                                                                                              


