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Tisková zpráva 
Město zlepší fungování společností určených  

ke správě sportovních areálů a přitom ušetří 

Městem vlastněná společnost Sportovní areál Fotbal, a.s. (SAF) je od doby rekonstrukce stadionu 

vlastníkem velké části staveb na libereckém fotbalovém stadionu U Nisy. Městem vlastněná 

společnost Sportovní areál Liberec, s.r.o. (SAL) je vlastníkem velké části areálu městského stadionu 

v Jeronýmově ulici (Sport Park Liberec s Tipsport arenou). Zastupitelé nyní schválili fúzi, která obě 

společnosti sloučí do jedné. 

Důvodem podpory fúze ze strany zastupitelů byla zejména její ekonomická výhodnost a zajištění 

kvalitní správy majetku ve vlastnictví společnosti SAF. Na základě usnesení zastupitelů SAF ke konci 

roku 2014 zanikne, a od 1. ledna 2015 splyne s městskou společností SAL. 

„Hlavním cílem této fúze je zlepšit a zlevnit fungování dvou městských společností s podobným 

zaměřením, které zajišťují správu městem vlastněných sportovních areálů. Po zjištění, že správa 

fotbalového areálu ze strany akciové společnosti SAF je z dlouhodobého hlediska neefektivní, a proto 

nevhodná, jsme zajistili přípravu řešení formou fúze společností. Ta je sice poměrně náročným 

opatřením, ale byla vybrána jako možný způsob zlepšení,“ uvedl náměstek primátorky pro správu 

sportovních objektů a sport Jiří Rutkovský s tím, že z dlouhodobého hlediska se jeví jako výhodné 

v tomto trendu pokračovat a postupně redukovat počet společností spravujících sportovní areály a tím 

zjednodušit a zefektivnit správu sportovních areálů vlastněných městem. 

„Odbor sportu a cestovního ruchu připravuje harmonogram změny ve správě areálů a slučování dalších 

městských společností. Bude to úkol pro nové zastupitelstvo města a uvidíme, zda vedení města po 

volbách naváže na schválenou fúzi a vydá se, jako my, touto cestou vedoucí ke zlepšení, nebo s tím 

nebude dělat nic, jak je mnohdy u správy veřejných prostředků zvykem. Fúze společností SAL a SAF je 

první potřebný krok k dosažení cíle, kterým je efektivní a kvalitní správa libereckých sportovních objektů 

vlastněných městem,“ vysvětlil Jiří Rutkovský, který je jedním ze dvou jednatelů společnosti SAL. 

Společnost Sportovní areál Fotbal, a.s. zanikne ke konci roku 2014 bez likvidace a její obchodní jmění 

přejde na nástupnickou společnost SAL s.r.o. Základní kapitál nástupnické společnosti Sportovní areál 

Liberec, s.r.o. zůstane stejný jako před fúzí, tedy 250,200.000 korun. 

Fúze s rozhodným termínem 1. 1. 2015 se uskuteční až na základě proběhlých jednání statutárních 

orgánů obou dotčených společností, jejichž představitelé tuto transakci doporučili. Auditorská a účetní 

firma VGD fúzi připravila k projednání v orgánech statutárního města Liberec. 

www.Liberec.cz/SAF; www.Liberec.cz/SAL + www.Liberec.cz/sport 
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