Ještě loni uváděla firma rezervu 11 milionů na horší časy, nyní chce po městu
deset milionů
Tisková zpráva IPUR z 6. května 2020
Společnost SFM Liberec ze skupiny Syner Group, která aktuálně žádá po městu
Liberec kompenzaci za ušlý zisk kvůli epidemii koronaviru, sama ještě loni uvedla, že
má v zásobě zhruba 11 milionů pro případné ztráty. Nyní chce po městu Liberec 10
milionů korun.
Pět milionů korun chce společnost SFM Liberec na to, aby pokryla náklady na provoz
areálu Sport Park Liberec, dalších pět milionů pak na to, aby se do sta procent
dorovnaly mzdy pro její management a zaměstnance.
Veškeré podnikatelské riziko tak de facto má převzít majitel Sport parku, který je město
Liberec. SFM Liberec si areál pronajímá na základě koncesní smlouvy z roku 2009,
město mu na jejím základě platí zhruba 14 milionů korun za 4 tisíce hodin pro mládež
a sportovce, jinak má SFM celý areál k dispozici a může na něm dle svého vydělávat,
což také činí, jak vyplývá z veřejně dostupných zdrojů.
Jenomže ve finančních údajích za rok 2018, které společnost zveřejnila loni, se lze
dočíst zajímavou věc. SFM Liberec tvrdí, že v rámci vlastního kapitálu disponuje
nerozděleným ziskem ve výši zhruba 11 milionů korun, který – jak sama tvrdí – plánuje
ponechat na účtu „ke krytí případných ztrát v budoucích letech“ (viz. příloha)
To znamená, že ještě loni společnost SFM Liberec ze silné skupiny Syner Group
počítala s jedenácti miliony jako rezervou pro horší časy. Nyní ale přichází na město
s požadavkem na obdobnou částku a podle některých zastupitelů poměrně neomaleně
Liberec vydírá, když vyhrožuje, že z areálu odejde a následky rychlého odchodu budou
pro město ještě horší.
Liberecký Sport park je areál, který v sobě zahrnuje libereckou arénu, ubytovací
zařízení, hotel, halu míčových sportů, Kord arénu, Svijanskou arénu, atletický stadión,
tenisové kurty a další venkovní sportoviště, které má pronajaté ke komerčním účelům
společnost SFM, a to od roku 2009. Jedná se o městský majetek za víc jak miliardu
korun.
„Je nám jasné, že nerozdělený zisk například nemusí odrážet reálné cash flow
společnosti, ale jedná se o rok starý údaj, který společnost uváděla ve veřejně
přístupných zdrojích. Pokud měla ještě loni tak velikou rezervu, měli by to vzít v potaz
i zastupitelé, kteří se dnes mají k tomu, aby jí byla poskytnuta požadovaná dotace,“
říká Jaroslav Tauchman z Institutu pro udržitelný rozbor a redaktor serveru Náš
Liberec.
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Analýza byla vytvořena v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci 2020 ‐ 2021“.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu
občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České
republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti.
V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce
s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a
dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.“
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The
programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds
capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy,
equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to
minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support
CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee
of Good Will ‐ the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from
EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute
towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in
Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation
between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It
supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech
Republic.”

Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního
jednání“.

Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. | Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
e-mail: info@ipur.cz | www.ipur.cz
IČ: 02586894, společnost je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. O 516

