
 

MANAŽERSKÁ ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI AR DELTA, a.s.    

 

Dne 2. 9. 2021 došlo ze strany Akcionáře 1 (MČ Praha 11), ke zpochybnění platnosti 
dokumentu „Prohlášení o podpoře projektu“, schváleného radou MČ dne 23. 8. 2021. 
Uvedený dokument je podmínkou čerpání sjednaného bankovního úvěru. I přes usilovné 
opakované jednání členů správní rady s financující bankou se nepodařilo sjednat změnu 
podmínek čerpání úvěru. Z toho důvodu není společnost AR DELTA, a.s. schopna plnit své 
závazky související s dostavbou a zprovozněním Areálu ledových sportů.  
 
Dne 24. 9. 2021 byla MČ vyzvána ke sjednání nápravy v jejím chování a dodržování 
akcionářské smlouvy. Mimo jiné na základě této výzvy přijalo zastupitelstvo MČ dne 21. 10. 
2021 Usnesení „že stále trvá zájem MČ na vybudování a následném úspěšném fungování 
projektu Areálu ledových sportů“. V této souvislosti navíc nabídl druhý akcionář MČ odkup 
30% akcií společnosti AR DELTA a.s., aby bylo možné vyjednat s bankou změnu podmínek 
čerpání úvěru. 
 
Následně dále probíhala jednání mezi akcionáři, která vyústila v přijetí Usnesení 
zastupitelstva MČ, ze dne 17. 2. 2022 o záměru prodeje podílu MČ druhému akcionáři.  
 
Společnost AR Delta, a.s. poskytla veškeré dokumenty potřebné pro zpracování znaleckého 
posudku. Schválení prodeje podílu bylo zařazeno na program jednání Zastupitelstva 
konaného dne 9. 6. 2022. 
 
Akcionář č. 1 do dnešního dne nerozhodl o prodeji svého podílu, ač jej opakovaně avizoval, 
mimo jiné i ve formě odhlasovaného usnesení ze dne 17.2.2022. 
 
Situaci, do které byla společnost postupně uvedena od rozhodnutí akcionáře č. 1 ze dne 2. 9. 

2021 se dodnes nepodařilo vyřešit, v důsledku čehož generální dodavatel stavby společnost 

SYNER s.r.o., k 1. 7. 2022 zastavil veškeré stavební práce. S generálním dodavatelem, ale i 

dalšími subdodavateli, vedeme intenzivní jednání vedoucí k minimalizaci škod, ke kterým 

v důsledku přerušení prací dochází. Snažíme se rovněž přesvědčit společnost SYNER, aby 

minimálně do doby zakonzervování stavby neodstupovala od smlouvy, konzervaci zajistila a 

do této doby zajišťovala ostrahu stavby, do níž je dosud nainvestováno přes 150 milionů Kč.  

 

Žádáme akcionáře o navýšení základního kapitálu společnosti ve výši sjednaného úvěru,  a to 

o částku 135.000.000,- Kč.  

V případě, že se tak nestane, pak o zajištění financování ve výši 5.000.000,- Kč na zajištění 

konzervace objektu.  

 

Z aktuální situace vyplývají následující scénáře:  

 

1. Ze strany akcionářů nebudou poskytnuty finanční prostředky ani na zakonzervování 

stavby ve výši 5 mil. Kč, v důsledku čehož budou nadále pokračovat škody na již 

realizovaných technologických částech a dalších stavebních dodávkách. SYNER 

odstoupí od smlouvy, což povede k vymáhání smluvní pokuty ve výši 19,4 mil. Kč. 



Dále pak vymáhání dalších finančních prostředků za neproplacené faktury, případně 

vymáhání dalších škodních náhrad.   

2. Akcionáři poskytnou alespoň výše zmíněné finanční prostředky 5 mil. Kč, SYNER 

stavbu zakonzervuje, a až poté od smlouvy odstoupí s důsledky uvedenými v bodu 1. 

3. Akcionáři poskytnou potřebné finanční prostředky ve výši sjednaného úvěru 135 mil. 

Kč a dílo bude možné se zpožděním dokončit a zprovoznit.  

 

K bodu 3. je ale nutné konstatovat, že doplnění finančních zdrojů musí proběhnout v co 

nejkratší době tak, aby byl generální dodavatel i jeho subdodavatelé schopni dodržet 

sjednané ceny a alespoň rámcově posunuté termíny dodávek.  

Stejně tak je nutné konstatovat, že již dnes dochází k dalším škodám, a to z titulu posunutí 

termínu zprovoznění areálu. Počínaje měsícem říjnem bude společnost přicházet o 

minimálně 2 miliony Kč tržeb, hrozí neuzavření dlouhodobých rozjednaných kontraktů a je 

ohrožena schopnost zajistit včasné dodávky vybavení i dodržet předběžné dohody 

s technickým a obsluhujícím personálem.       

 

V případě, že nebudou finanční prostředky urychleně poskytnuty, budeme nuceni podat 

návrh na insolvenci, což způsobí škody v řádu dalších desítek milionů korun.  

 

Jako členové správní rady tedy důrazně vyzýváme akcionáře k řešení nastalé situace. Je 

naprosto nezbytné již způsobené škody minimalizovat a umožnit dostavbu a otevření 

sportovního areálu pro veřejnost. Jen tak lze zabránit obrovským majetkovým škodám.  

 

V Praze dne 22.7.2022 

 

za správní radu  

Petr Přenosil – předseda 

Tomáš Kučera – místopředseda    


