
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 371

ze dne 02.06.2021

Záměr pronajmout fotbalový stadion na adrese Seifertova, 130 00 Praha 
3, představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se 
na pozemcích parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/20, 
163/21, 166/7, 166/8, 166/9, 166/21, vedených na LV 1636 pro k.ú. 
Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, na období 30 let, fotbalovému klubu FK VIKTORIA 
ŽIŽKOV a.s., IČ 63080818, včetně zajištění schválených investic 

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. souhrn indikativních podmínek FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. o budoucích investicích, 

závazcích a podmínkách pronájmu stadionu v Seifertově ulici ze dne 1.června 2021, 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. s o u h l a s í
1. se záměrem pronajmout fotbalový stadion na adrese Seifertova, 130 00 Praha 3, 

představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se na pozemcích 
parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/20, 163/21, 166/7, 166/8, 166/9, 
166/21, vedených na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. 
m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na období 30 let, fotbalovému klubu FK 
VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., IČ 63080818

2. se zajištěním investic do fotbalového stadionu za účelem získání licence FAČR, v 
souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha 3 ve výši 25 mil. Kč 

III. p o v ě ř u j e
1. Jana Maternu, uvolněného člena rady

1.1. dalším jednáním ohledně uzavření výše citované nájemní smlouvy, a to ve 
spolupráci s Ing. Václavem Bartáskem, ředitelem příspěvkové organizace 
SARAP3, Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00, Praha 3

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady



 

 

MČ Praha 3 
Radní městské části Praha 3 

SOUHRN INDIKATIVNÍCH PODMÍNEK  

1. června 2021 

Tyto Indikativní podmínky nezakládají smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, nabídku ani jinou formu návrhu na 

uzavření jakéhokoli smluvního ujednání a jsou určeny výlučně k další diskusi stran. Indikativní podmínky neobsahují 

shrnutí veškerých podmínek, závazků, prohlášení, ani jiných dalších ustanovení v souvislosti se zde popisovanou 

transakcí, ani nezakládají závazek stran tuto transakci uzavřít za podmínek uvedených níže či jiných. Jakýkoli 

případný závazek k uskutečnění popsané transakce bude zřízen teprve následně v písemných smlouvách uzavřených 

příslušnými smluvními stranami. 

1.  Popis transakce Společnost FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. („FK VŽ) podepíše Nájemní 

smlouvu na min 30let („fotbalový stadion“), s MČ Praha 3 („MČ 

P3“) za 1,-Kč/ročně 

2.  Předkupní právo Rada MČ Praha 3 odsouhlasí a následně předloží ke schválení MHMP 

souhlas se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch FKVŽ  
k fotbalovému stadionu zapsané v KN, nejpozději však do 
31.12.2021. 

3.  Investice Investice MČ P3 do fotbalového stadionu bude na základě potřeby 
pro získání licence FAČR pro sezonu 2021/2022 a to v min výši 25 
mil. Kč.  

4.  Vypořádání 
transakce 

Bude uzavřena Smlouva o Nájmu, na fotbalový stadion             
Uzavření Smlouvy o Nájmu, nejpozději do 9. 6. 2021. S ohledem na 
licenční manuál a práva na odvolání dle FAČR 

5.  Podpora mládeže MČ P3 se finančně více zapojí do podpory rozvoje sportu a pohybu 

pro Viktorku Žižkov z.s. 

6.  Časování Podpis všech smluv z důvodu hrozby ztráty licence nejpozději do 
9.6. 2021.  

7.  Náklady a výdaje Každá strana ponese své veškeré náklady a výdaje. 

8.  Rozhodné právo  Předpokládaná transakce se bude řídit českým právem a spory mají 
rozhodovat české soudy. 

 
Za FK VIKTORIA ŽIŽKOV: 
 

________________________________ 

Milan Richter, předseda představenstva 

Příloha č.1 usnesení č.371 ze dne 02.06.2021 - Souhrn indikativních podmínek ze dne 1.6.2021



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor majetku

MČ P3 obdržela dne 1.června 2021 od FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. žádost o pronájem fotbalového 
stadionu na Seifertově ulici.  
Protože je fotbalový stadion Viktoria Žižkov přirozeně spojen se stejnojmenným fotbalovým klubem 
má  Praha 3 zájem na tom, aby tomu tak bylo i v budoucnosti a fotbal zde dlouhodobě zůstal.  
RMČ P3 usnesením č. 330 ze dne 29.5.2020 přijala prohlášení k nabídce na prodej stadionu. 
V rámci spolupráce s fotbalovým klubem byla ze strany MČ P3 navržena následující řešení: 
1) Městská část byla připravena ve spolupráci s fotbalovým klubem a magistrátem připravit 
harmonogram oprav na následující dva roky dle požadavků FAČR. Investice by měly pokrýt především 
opravu jižní tribuny, která se nachází v havarijním stavu. Předpokládaný objem investic z veřejných 
rozpočtů je 25 mil. Kč.  
2) Fotbalovému klubu FK VIKTORIA ŽIŽKOV byla nabídnuta možnost uzavření nové nájemní smlouvy a 
to na dobu 10 let za symbolickou jednu korunu. Oproti stávající nájemní smlouvě se pro klub jedná o 
celkovou úsporu 12 mil. korun. Tato smlouva by definovala i podmínky dalšího prodloužení a to po 
celou dobu, kdy zde FK bude hrát fotbal.  
3) Klub bude jediným výhradním nájemcem a správcem, který bude mít možnost uzavírat podnájemní 
smlouvy, přičemž příjmy z těchto smluv půjdou ve prospěch fotbalového klubu.  
Nezbytným předpokladem pro výše uvedenou spolupráci bylo, že po celou dobu platnosti nájemního 
vztahu bude stadion sloužit k fotbalovým utkáním FK VIKTORIA ŽIŽKOV a fotbalový klub převezme 
kompletní správu stadionu včetně vyřízení potřebné licence dle požadavků FAČR. S ohledem na 
symbolické nájemné bude muset fotbalový klub zajistit i případné vyvolané investice nad rámec 
uvedené sumy v bodě "1)“.  
Dne 1.6.2020 obdržela MČ P3 reakci majitele klubu, ze které vyplývalo odmítnutí nabídky pronájmu na 
dobu 10 let za symbolické nájemné 1 Kč. Důvodem bylo nepřijetí podmínky, dle které by klub měl 
převzít odpovědnost za plnění licenčních podmínek UEFA/FAČR a tím byl nucen investovat prostředky 
do majetku, který mu nepatří. 
Dne 15. června 2020 bylo vydáno stanovisko o společném postupu na základě usnesení RMČ č. 361, ve 
kterém jako vhodné řešení vzniklé situace je zvažována například možnost založení společného 
podniku nebo prodej stadionu s povinností vybudovat do 10 let nový stadion a tréninkové zázemí 
s možností zpětného odkupu při nesplnění podmínek. 
Na základě shora uvedeného stanoviska předložila FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. nabídku směrem k vedení 
radnice MČ P3 o budoucích investicích, závazcích a podmínkách převodu stadionu v Seifertově ulici 
do majetku fotbalového klubu. Tuto nabídku vzalo na vědomí dne 17.12.2020  ZMČ P3 usnesením č. 
220 , a to včetně s tím související korespondence a dokumentace. 
Usnesením ZMČ P3 č. 219 ze dne 17.12.2020 byla vzata na vědomí také nabídka k odkupu stadionu od 
společnosti CTR Holding GmbH. 
Dne 9.4.2021obdržela MČ P3 Žádost o souhlas se zahájením rekonstrukce fotbalového stadionu a 
Souhrn indikativních podmínek. 
Na základě této nabídky a společných jednání byla Advokátní kanceláří Šenkýř Pánik zpracována 
Smlouva o investici, která byla předkládána ke schválení na zasedání ZMČ P3 dne 27.4.2021. Jelikož v 
rámci projednávání bodu nebyl schválený žádný návrh, nebylo přijato v této věci žádné usnesení.  
FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. zaslal dne 1.6.2021 nabídku na uzavření nájemní smlouvy, která je přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 
Na základě výše uvedeného je RMČ P3 předkládán k projednání tento materiál. 
 


	Usnesení
	Přílohy
	Příloha č.1 usnesení č.371 ze dne 02.06.2021 - Souhrn indikativních podmínek ze dne 1.6.2021

	Důvodová zpráva

