
     

 

 

Nový městský  

Hokejový klub Opava   

 
                                                                                           
  

Návrh koncepce provozování hokejového klubu od 1. 1. 2016. 
Vážení rodiče a hráči. 

Na pondělní valné hromadě spolku HC Slezan Opava došlo ke schválení prodeje jednotlivých částí 

hokejového oddílu HC Slezan Opava na nově vzniklý subjekt Hokejový klub Opava, s.r.o. Padla tím 

poslední překážka převodu: 

- Práv k jednotlivým soutěžím, 

- Práv k jednotlivým hráčům mládeže i družstva mužů včetně žen, 

- Movitého majetku, loga a webových stránek. 

S ČSLH bylo dohodnuto, že přeregistrace proběhne k 17. 12. 2015, takže ve vzniklé časové tísní se vytvořil  

prostor pro dořešení převodu, tak aby byla od 1. 1. 2016 zahájena nová etapa hokeje v Opavě. Tuto novou 

etapu by měly realizovat 2 subjekty: 

1. Hlavní a zásadní část činnosti se bude odehrávat na obchodní společnosti Hokejový klub Opava 

s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. 12. 2015 a jejíž jediným vlastníkem je 

město Opava. Společnost bude vlastnit licence k jednotlivým hokejovým soutěžím, práva 

k hráčům, hokejové a jiné vybavení, logo, bude mít v nájmu budovu zimního stadiónu, který bude 

mít ve „správě“. Prostřednictvím této společnosti bude přijímán příspěvek statutárního města 

Opava na mládež, budou inkasovány peněžní prostředky z darů a reklamních smluv od sponzorů. 

Dalším příjmem by měly být peněžní prostředky získané pronájmem restaurace na zimním 

stadiónu, peněžní prostředky získané z veřejného bruslení a pronájmu ledové plochy včetně 

vstupného ze zápasů A družstva. Získané peníze budou následně investovány do provozu 

hokejových oddílů. 

2. Jelikož poměrně významnou část příjmů tvoří dotace od ČSLH (především dotace na SCM) a tyto 

dotace jsou poskytovány neziskovým subjektům (mezi které dle české legislativy nepatří 

obchodní společnost Hokejový klub Opava s.r.o.) byl do nového hokejového uspořádání začleněn 

spolek Naučíme naše děti sportovat,  z.s. Ostrožná 244/27, 746 01 Opava – Město IČ: 03193110 

spisová značka: L 13749, Krajský soud v Ostravě. Tento neziskový subjekt bude sloužit 

k inkasování dotací od ČSLH, ale i dalších potenciálních subjektů jako je Česká unie sportu nebo 

MŠMT ČR. Z důvodů daňové optimalizace je pravděpodobné, že součásti příjmu spolku budou i 

příspěvky hrazené rodiči mládežnických hráčů. Získané peníze formou dotace podléhají 

důkladnému zúčtování poskytovateli dotace, takže nelze získané peníze použít na jiné účely 

(dotace z ČSLH jsou primárně určeny na úhradu mzdy trenérů SCM).   

Jedním z našich hlavních cílů (mimo sportovní oblasti) a následně i povinností vůči hlavnímu poskytovateli 

peněžních prostředků tj. městu Opava je transparentnost a průhlednost hospodaření obou subjektů. V 

rámci spolku Naučíme naše děti sportovat z.s. dojde k těmto krokům: 

- Budou osloveni rodiče, kteří se chtějí aktivně zúčastnit chodu hokejového klubu a stát se členy 

spolku, 

- Budou osloveni trenéři, aby se stali členy spolku, 

- Budou osloveni zastupitelé města Opavy (napříč politickým spektrem), aby se stali členy spolku, 

- Pro účast ve vedení spolku bude navržen p. Frýdl coby spojovací článek mezi mládežnickým 

hokejem a školou, 

- Valnou hromadou členů bude zvolen trojčlenný výbor spolku, 

- Na hospodaření spolku bude dohlížet kontrolní komise složená ze zastupitelů města Opavy. 

 



 

 

 

Kromě výše uvedeného bude podstatná část hospodaření zveřejněna na web. stránkách klubu. 

 

Hlavní zásady budování moderního sportovního klubu v Opavě:  

 
1. Rozšíření hráčské základny, tak aby byly dostatečně naplněny jednotlivé mládežnické ročníky a 

to především kvalitním náborem nových dětí a zlepšení trenérské činnosti v rámci přípravky. 

2. Doplnění stávajících trenérů o další trenéry, tak aby trenéři mohli plnohodnotně vykonávat 

trenérskou a pedagogickou činnost. Důraz bude kladen: 

-  na zvyšování kvalifikace a odbornosti jednotlivých trenérů formou účastí na vzdělávacích 

seminářích. 

- na zřízení trenérské rady, jejíž úkolem bude vzájemná koordinace trenérů v jednotlivých 

věkových kategoriích, příprava plánů individuálních příprav hráčů, zapojení trenérů specialistů, 

vyhodnocování studijních výsledků mladých hráčů ve škole. 

- Na aplikaci moderních metod tréninku a získávání nových poznatků od ČSLH. 

3. Zachování stávající výše příspěvků rodičů. Příspěvky nechceme na jedné straně zvyšovat, ale ani 

snižovat, prvotní finanční injekce chceme směřovat do zlepšení podmínek trenérů viz bod 2. 

4. Zajištění co nejlepších materiálních podmínek hokejového vybavení, tak aby byla postupně 

snižována finanční účast rodičů na hokejovém vybavení.  

5. Zajištění dopravy hráčů na zápasy mimo Opavu formou autobusové dopravy. 

6. Zlepšení a rozšíření spolupráce klubu a školy, tak aby docházelo k všestrannému rozvoji mladých 

hráčů s důrazem na dobré studijní výsledky. Bude jmenován zástupce pro spolupráci se školou a 

rodiči, jehož úkolem bude komunikace s třídními učiteli hráčů, tak aby bylo odstraněno případné 

porušování školních povinností. 

7. Postupné zlepšování technického zázemí zimního stadiónu, které by mělo vyvrcholit generální 

rekonstrukci. 

Doufáme, že vás výše uvedené osloví. Jsme si vědomi, že se momentálně nacházíte v obtížné situaci. 

Po několika letech stávajícího fungování klubu, kdy jste měli na jedné straně k chodu klubu výhrady, 

ale na druhé straně jste měli určitou jistotu, dochází ke změnám, ke kterým nemusíte mít důvěru. Je 

třeba si uvědomit, že tato jistota s rozhodnutím původního majitele skončila a město Opava se snaží 

najít řešení pro zachování hokeje v Opavě. Zastupitelé většiny politických stran s novým konceptem 

hokeje v Opavě souhlasili a lze předpokládat, že k podpoře hokeje bude docházet i v budoucnu. 

Jestliže dříve město Opava podporovalo mládežnický hokej provozovaný soukromým podnikatelem, 

tak bude jistě podporovat vlastní hokejový klub, a to za stejných nebo pro město výhodnějších 

finančních podmínek. Určitou zárukou by měla být skutečnost, že město podobným způsobem 

podporuje fotbalový a basketbalový klub. Domníváme se, že ze strany města došlo v současné době 

k maximální vstřícností problematiku řešit a že momentálně je fungování hokejového klubu ve 

stávající podobě ve vašich rukou. Věříme, že projevíte zdravý lokální patriotismus a chuť 

reprezentovat nadále město Opavu na sportovním poli. My vám slibujeme maximální pracovní 

nasazení, poctivost a transparentnost. 

 

S úctou a poděkováním za celý náš pracovní tým 

 

Jednatelé: Milan Kolář a Miroslav Glos 

Dozorčí rada: Libor Witassek, Jan Stanjura, Jindřich Sobotka, Jaroslav Černý, David Musial 

 

Více informací na www.hrajmefer.cz  a https://www.facebook.com/hrajmefer/  

http://www.hrajmefer.cz/
https://www.facebook.com/hrajmefer/

