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Záměr pronájmu fotbalového stadionu 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
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představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se na pozemcích 
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166/21, vedených na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. 
m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady



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 schválen žádný návrh, nebylo přijato v této věci žádné usnesení. 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. zaslal dne 1.6.2021 nabídku na uzavření nájemní smlouvy. 
Na základě výše uvedeného je RMČ P3 předkládán k projednání tento materiál. 
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