
ZIMNÍ STADION

H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182

683 01 Rousínov

www.hhtechnika.cz

Výstavba a provozování

formou koncese



KONCESE - ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Předmětem koncesního řízení je výběr dodavatele stavby a provozovatele 
zimního stadionu pro zákazníka - zadavatele po dobu 20 let. 

 Dodavatel stavby zajistí financování stavby zimního stadionu vlastními 
prostředky nebo bankovním financováním a bude stadion provozovat po dobu 
20 let a to buď sám nebo v partnerství se dalšími subjekty např. Svazem ledního 
hokeje. Provozovatel po tuto dobu ponese veškerá rizika poptávky po službách 
zimního stadionu.

 Zadavatel bude vybranému dodavateli platit splátky za postavení a 
financování stadionu po předem stanovenou dobu, přičemž se zadavatel 
okamžitě stává vlastníkem postaveného zimního stadionu. Zadavatel zajistí své 
investice bankovními zárukami dodavatele - koncesionáře.
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KONCESE – VSTUPNÍ INFO 

Potřeby a cíle zadavatele 

o uspokojit poptávku po službách zimního stadionu ze strany obyvatel a turistů

o rozvoj sportu na amatérské a soutěžní úrovni

o doplnění sportovně rekreačních možností regionu

o rozvoj turistického ruchu 

o podpora ekonomiky regionu

o podpora zaměstnanosti /cca 6 prac.míst/

o podpora místních podnikatelů

Výhody koncesního řízení

o rychlejší než klasické výběrové řízení

o zadavatel získá zimní stadion, i když nemá k dispozici celou výši investice
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KONCESE – VSTUPNÍ INFO

Zadavatel: 

o platí koncesionáři splátky za postavení a financování stadionu např. po dobu 6 let

o v okamžiku předání díla se stává vlastníkem stadionu

o zajistí investice bankovními zárukami

o nenese riziko spojené s výstavbou a provozováním stadionu 

o je vlastníkem pozemku  

o uplatňuje nárok na vrácení DPH – ZS je dán koncesionáři do pronájmu (platí v ČR)

Koncesionář: 

o zajistní financování projektu vlastními prostředky nebo financováním

o provozuje stadion např. po dobu 20 let

o nese rizika poptávky po službách

o platí zadavateli nájemné 
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TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Předmětem projektu je stavba zimního stadionu s 1 ledovou plochou 56 x 26 m, 

včetně: 

o zázemí provozní /bistro, kanceláře, sklady/, 

o zázemí hygienické /WC, šatny/, 

o technologické zázemí ledové plochy /chlazení, garáž rolby, sněhové hospodářství, sklady/

o parkování cca 20 míst

Přibližné parametry stavby: 

o zast.plocha 3.000 m2

o užitná plocha 2.800 m2

o obest.prostor 28.000 m3
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TECHNOLOGIE 

HALA

o Oblouková hala s ocelovým samonosným pláštěm

o Zděná přístavba šaten a zázemí např. PREFA + Ytong

CHLAZENÍ

o nepřímý chladicí systém s bezpečným a ekologických chladivem R134A  

o tepelné čerpadlo

o technologie vzduchotechniky včetně odvlhčení 

LEDOVÁ PLOCHA

o ŽB deska s trubkovnicí, opatřená trvanlivým nátěrem 

o mantinely dle norem IIHF 

o LED osvětlení ledové plochy , ozvučení časomíra atd.

o elektrická rolba např. ICEBEAR nebo ENGO
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VÝHODY TECHNOLOGIE

o nejmodernější technologie s využitím turbokompresorů

o nízké provozní náklady díky propojení funkcí chlazení, topení, 

vzduchotechniky, odvlhčení, využití energie chladu v sněžné 

jámě, přípravě teplé vody a vody pro rolbu

o ekologická

o minimální spotřeba vody díky adiabatických chladičům 

a cirkulaci vody ve sněžné jámě

o výborná kvalita ledu a tepelný komfort

o celková integrace do jediného systému MaR
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FÁZE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ - PROJEKCE

Architektonická a projekční část

o Vztah zadavatel – koncesionář je upraven Smlouvou 

o dílo /zadavatel = objednatel, koncesionář = 

zhotovitel/

o Koncesionář zajistí služby architekta/projektanta 

na vypracování realizační PD/, činnost autorského 

dozoru a vypracování PD skutečného provedení 

stavby
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FÁZE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ - STAVBA

Stavba zimního stadionu

o Vztah zadavatel – koncesionář je upraven Smlouvou o dílo /zadavatel = investor, koncesionář = zhotovitel 

stavby/

o Koncesionář zajistí výstavbu stadionu na pozemcích zadavatele určených pro stavbu

o Zajištění stavby prostřednictvím bankovní záruky

o Financování stavby ze strany zadavatele splátkovým kalendářem např. na 6 let

o Po předání díla se stává zimní stadion majetkem města a město uzná faktury zhotovitele k proplacení se 

splatností dle splátkového kalendáře

o Zimní stadion je majetkem zadavatele – města; je možné, aby zadavatel žádal o dotace na výstavbu

o Dle platné daňové legislativy ČR budova pronájmem koncesionáři slouží k ekonomické činnosti 

zadavatele a proto je vráceno DPH!! 
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FÁZE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ  - NÁJEM

Nájem zimního stadionu

o Vztah zadavatel – koncesionář je upraven Smlouvou o nájmu /zadavatel = pronajímatel, 
koncesionář = nájemce/

o Koncesionář převezme objekt stadionu do nájmu, bude provádět správu a provozování 

stadionu a bude zadavateli odvádět nájemné. 

o Koncesionář se zavazuje provozovat nájem např. po dobu 20 let v rozsahu daném koncesní 

smlouvou – např. min. počtu 5 hodin denně v zimní sezóně (min.8 měsíců/rok).

o Koncesionář vystaví ve prospěch zadavatele bankovní záruku pro případ, že přestane 

s provozováním stadionu nebo nedodrží stanovený počet hodin provozu.
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Zimní stadion Bystřice: Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Cena: 2,5 mil EUR

Parametry: 1 ledová plocha, 1podlažní, bistro, 300 míst k sezení

Realizace: 2015
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Zimní stadion Telč: Hradecká 7, 58856 Telč

Cena: 3,5 mil EUR

Parametry: 1 ledová plocha, 1podlažní, restaurace, 180 míst k sezení

Realizace: 2016
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Zimní stadion Bystřice: Dědice u Vyškova

Cena: 7 mil EUR

Parametry: 1 ledová plocha, 1podlažní, bistro, 330 míst k sezení

Realizace: 2018
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Zimní stadion Bystřice: Třeboň

Cena: 3 mil EUR

Parametry: 1 ledová plocha, 1podlažní, bistro, 190 míst k sezení

Realizace:
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H+H TECHNIKA, spol. s r.o.
Čechyně 182 ● 683 01 Rousínov
tel. 545 212 113 ● web. www.hht.cz ● email. info@hht.cz
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