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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU, 
SEKRETARIÁTU A REVIZNÍ KOMISE SK 

 
Výkonný výbor SK 
 
Předseda  - Miloslav Všetečka (kuželky) 
Jednatel  - Jiří Kotrba (sekretariát) 
Členi VV - Martin Hájek (kanoistika) 

- Martin Lukáš (kuželky) 
- Marek Wollner (tenis) 

  - Petr Kindl (tenis) 
  - Jan Mašek (kanoistika) 
  

Jednatel p. Kotrba je zaměstnán v SK Žižkov Praha v pozici tajemníka na poloviční úvazek. 
 
Výkonný výbor se v r.2015 sešel na čtyřech řádných zasedáních, na jedné VH a jedné mimořádné VH.  
Jednání VV se pravidelně účastní i členové kontrolní komise SK. 
 
Na těchto zasedáních Výkonný výbor projednával a schvaloval: 

 

- Pravidelné čtvrtletní zprávy o činnosti a hospodaření oddílů i celého sportovního klubu. 

a) S těmito zprávami měli zástupci oddílů seznamovat své členy, což se v mnoha případech nedělo. 
Proto vznikaly na VH nejasnosti, nedorozumění a docházelo k překvapujícím dotazům a 
diskuzím. 

- Zprávy o provozu, využívání a údržbě tělovýchovných zařízeních SK. 

a) Využití tenisového areálu Primaska - po dohodě se zástupci tenisového oddílu VV rozhodl 
nekontaktovat zástupce majitele pozemků po našem prohraném soudním sporu o vlastnictví a 
nadále využívat tenisové dvorce naším tenisovým oddílem. 

b) VV schválil investice do vodáckého areálu v Želivě. Tento majetek SK byl již v havarijním 
stavu. Pro zachování jeho využití bylo nutné investovat do zázemí areálu, a to zakoupením 
kontejneru se sociálním zařízením a po zbourání starého, menšího objektu, výstavbou nového - 
„sezónní ubytovny SK Žižkov Praha“. Toto zařízení by mělo být plně funkční a využitelné, nejen 
pro členy SK Žižkov, již v létě letošního roku (2016). 

 
- Zprávy o provozu ve Sportovním centru SK Žižkov v Pitterově 5. 

 
a) Z podnětu členů zjišťoval možnosti alternativní výroby el.energie pro sportovní centrum. Po 

konzultaci s odborníky bylo toto téma odloženo až do vyjasnění očekávaných, nových, 
energetických zákonů. 

b) Pro činnost SK ve sportovním centru získal cca 70tis.Kč smlouvami o reklamě a propagaci firem 
„PRE“ a „Primatech“ 

c) Na žádost kuželkářského klubu schválil investici na dovybavení šaten a zázemí kuželny. 
d) Oboustranně prospěšnou spoluprací s Tenisovou školou Lucie Hradecké se daří naplňovat 

tenisové kurty. Hlavně v zimní sezoně jsou kapacity takřka naplněné. Během zimní sezony 
pořádali trenéři TŠLH pod hlavičkou našeho SK, dva mládežnické turnaje a pomohli tak 
k propagaci našich kurtů. Také díky jim se zvýšila členská základna tenisového oddílu cca o 50 
členů, převážně dětí. Otevírá se tak v budoucnu možnost kladného vyřízení dotace na mládež. 
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- Připravoval nové znění Stanov. 

 
a) Během roku probíhaly diskuze o úpravě nových klubových Stanov. I když byla poslední verze 

schválena VV, na VH byla tato verze rozporována zástupci tenisového oddílu. Proto byla svolána 
mimořádná VH, na které opět nebyly Stanovy schváleny. Byla proto ustanovena přípravná 
skupina, která měla připravit konečné znění Stanov ke schválení na této VH. 

 
- Během celého roku VV neustále hledal a ladil ekonomické a právní vztahy mezi ZZ a.s. a SK 

Žižkov, v závislosti ke změnám zákonů a vyhlášek ČR. 
 

- Po celý rok aktivně vyhledával možnosti grantů a dotací pro SK.  
 

a) Podařilo se uspět v dotacích MŠMT pro opravy USD v Želivu (60tis) a pro dotaci na mládež     
turistickému oddílu (20tis). 

 
- Na všech schůzích byl VV informován a připomínkoval činnost společnosti ZZ a.s., jejíž je 

SK Žižkov jediným akcionářem 
 
 
 
 
Revizní komise SK 
 

Zástupci revizní komise se pravidelně zúčastňovali jednání výkonného výboru, kde příležitostně 
informovali VV o prováděné kontrolní činnosti. Členové RK prováděli měsíční kontroly příjmových i 
výdajových pokladních dokladů a měsíčně také kontrolovali pokladní knihu, zda souhlasí s hotovostí 
v pokladně. Komise sledovala vedení členské evidence jednoty a odvody členských a oddílových 
příspěvků.  

Komise průběžně sledovala hospodaření oddílů i celé jednoty a nezjistila v celém období žádné 
zásadní závady nebo nedostatky.  

   

  Odstupující předseda RK  K.Bubeníček, děkuje členům VV a RK za spolupráci a přeje jim mnoho 
úspěchů v jejich další činnosti. 
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PŘEHLED O OBJEKTECH A ZA ŘÍZENÍCH SK 
 
  

 
Tenisový areál Primaska  
 
 Zahrnuje dvoupodlažní objekt šaten a sociálních zařízení, 5 venkovních tenisových dvorců, 

odrazové stěny a sklady. V objektu jsou pronajímány 2 kanceláře firmě České sítě s.r.o. Areál využívá 
tenisový oddíl, který také vystupuje pod názvem TK Primaska.  
 Rozhodnutím ze dne 15.1.2014 Nejvyššího soudu skončila naše snaha o získání pozemků tenisového 
areálu Primaska do našeho vlastnictví která začala podáním určovací žaloby k těmto pozemkům 7. 7. 
2005. 
 Provoz tenisového areálu Primaska byl v roce 2015 zajišťován členy tenisového oddílu za 
pomoci dotace SK Žižkov. Areál je po úsporných opatření méně ztrátový, než v letech minulých. 
 
  
 

 
 
Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě (USD Trnávka)  

 
V areálu o výměře 53 000 m2 jsou kromě umělé slalomové dráhy dva „TESKO“ objekty 

upravené na sezónní turistickou ubytovnu. Menší z nich byl na konci roku vlastními silami 
zlikvidován a z investice SK Žižkov (cca 2,3 mil. Kč) byla postavena dřevostavba, podobná 
zbouranému objektu. Celá investice je podpořena brigádnickými hodinami kanoistického oddílu, 
jejichž počet se odhaduje okolo 1000 hod. Kapacita této ubytovny je cca 22osob.  
Součástí areálu jsou dále jsou dvě „UNIMO“ buňky jako zázemí samotné dráhy, jeden nový kontejner 
WC, venkovní umývárny a skladová hala. Tyto venkovní malé objekty slouží jen při sportovních 
akcích. Do letošního roku nebylo možné, pro jeho havarijní stav, využívat ubytovací zařízení ve 
větším rozsahu. VV si slibuje, po vytvoření standardních podmínek pro ubytované, větší vytěžitelnost 
ubytovacího objektu. Přehrada je v rekreační oblasti, většinu léta s čistou, teplou vodou. Nová 
ubytovna by měla přispět k lepším hospodářským výsledkům SK. Místo je ideální pro skupiny 
s dětmi, ( cyklistika, lesy, koupání) 
Během roku, tak jako posledních 20let se odstraňovaly i drobné závady na ubytovacím zařízení např. 
vadné vybavení  sociálek a kuchyněk, poruchy el. zařízení, rozbitá skla aj., především brigádnickou 
činností kanoistického oddílu. Běžnou údržbu obstarával správce pí. Průšová, se kterou se rozhodlo 
vedení SK vypovědět smlouvu a od Nového roku 2016 jako správce funguje p. Mládek, který je 
zaměstnán jako hrázný a bydlí v sousedství našeho objektu. Stejně jako předchozím správcům, se mu 
vyplácí odměna 1 600Kč měsíčně za dozor a nutné, malé údržbářské úkony. Lepší systém 
správcovství se zatím nepodařilo vymyslet a zrealizovat. 
Díky vodáckým akcím se daří pokrývat část nákladů na tento areál.  
Během 10let bylo investováno do oprav USD přes jinou sportovní organizaci (SVoČR) cca 1mil.Kč. 
V této organizaci vystupují naši členové pod názvem RK Stan Praha. 
USD Trnávka je také nejvíce zviditelňované zařízení SK v médiích (vodní slalom - olympijský sport, 
rodeo - MČR, rafting - MČR). Provoz USD je také částečně financován ze zisků za pořádání soutěží  
(3 x v roce 2015) 
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Stavební buňka u USD v Praze 7 v Tróji   
 
 Slouží jako šatna a sklad lodí našeho kanoistického oddílu při trénincích na USD v Tróji. 

Veškerou údržbu a náklady s ní spojené zajišťují členové kanoistického oddílu. 
 
  
 
 

Sportovní centrum SK Žižkov Praha - Pitterova 
 

SK dále vlastní pozemek, na kterém je postaveno sportovní centrum o rozloze 6 920 m2. 
V majetku SK je také obchodní společnost Zásobní zahrada a.s., kterou SK Žižkov Praha 100% vlastní 
a je jediným akcionářem.  
Členové VV pánové Všetečka, Lukáš, Bubeníček, Mašek, M. Hájek a ing. Horák(pověřený výstavbou) 
pracují v představenstvu ZZ a.s., p. Kotrba, p. S.Hájek a p. Langr pak v dozorčí radě ZZ a.s. 
Zaměstnancem ZZ a.s. je M. Hájek jako ředitel Sportovního centra a pí. M. Lidrychová pro 
administrativní činnost. Činnost zaměstnanců ZZ se velmi úzce prolíná s prací přímo pro SK Žižkov 
Praha a je prakticky neoddělitelná.  

Zásobní zahrada a.s. je vlastníkem sportovního centra v účetní hodnotě cca 120 mil. Kč a 6ti 
bytových jednotek s 6ti parkovacími místy v účetní hodnotě cca 30 mil. Kč. 
SK Žižkov si pronajímá od Zásobní zahrady a.s. (majitel areálu) hernu kuželek a tři tenisové kurty se 
zázemím. 
 
Kuželna 
            
           Provoz zajišťují manželé Konvalinovi (1x zaměstnanec, 1x ústní dohoda). Mimo náš 
kuželkářský oddíl, který využívá většinu provozního času na kuželně, využívá k tréninkům a zápasům 
naší kuželnu dalších sedm pražských oddílů kuželek. 
Přesto že je kuželna v odpoledních hodinách takřka plně obsazena po dobu 9ti měsíců, dostává se její 
provoz do mírné ztráty. Ztráta je daná především konkurenceschopnými cenami, které jsou v ostatních 
kuželnách na nízké úrovni, byť se s naší kuželnou nemůžou, co do modernosti rovnat. Nemalou 
ztrátovou částku dělá výrazná sleva domácímu oddílu, který využíval kuželnu zdarma, v poslední 
sezoně pak za 25Kč/hod. 
Ve zbývajících měsících (červen, červenec, srpen) je kuželna takřka prázdná. Úkolem VV společně 
s kuželkářským oddílem by měla být snaha o využití letních měsíců např. komerčními akcemi apod. 
 
Tenisové kurty/hala 
           
          Tenisové kurty mají povrch z umělé antuky, přes zimní sezonu zastřešené a vytápěné. 
Naplněnost kurtů nám z naprosté většiny zabezpečují tenisový trenéři z Tenisové školy Lucie 
Hradecké (TŠLH), kteří si kurty dlouhodobě pronajímají. Zbytek pokrývají nezávislí trenéři a 
veřejnost. V tomto roce se naplněnost kurtů blíží reálnému maximu, hlavně v odpoledních hodinách. 
Díky tomu i ekonomické výsledky provozu mají stoupající tendenci. Součástí tenisového zázemí je 
recepce s drobným občerstvením (2,5 zaměstnanci), šatny a jedna místnost pro trenéry, která je 
pronajata TŠLH. 
Tento rok musel VV řešit situaci spojenou s úmrtím dodavatele povrchu kurtů a dodavatele nafukovací 
haly. Po měsících hledání a jednání byl nalezen jiný dodavatel všech služeb spojených s tenisovým 
provozem. Nemalé prostředky se každoročně ušetří stavěním a bouráním tenisové haly vlastními 
silami, jen za pomocí placeného odborného dozoru. Zde bohužel chybí zainteresovanost vlastních 
oddílů. 
Můžeme jen nostalgicky vzpomínat na povinné brigády členů SK v minulých dnes už historických 
letech. 
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Hospoda ření 2015    
Účet Popis Rozpo čet Čerpání Rozdíl 

501/01 Sportovní materiál            44.000,00               13.288,00    -          30.712,00    
501/02 Údržbový materiál nemovitý            45.000,00               37.856,00    -            7.144,00    
501/05 Ostatní materiál            99.500,00             109.069,95                 9.569,95    
501/04 Pohonné hmoty              1.600,00                          -      -            1.600,00    
502/01 Spotřeba el. energie           335.000,00               97.226,59    -        237.773,41    
502/02 Spotřeba plynu           281.000,00             261.060,00    -          19.940,00    
502/03 Spotřeba vody             70.000,00               73.170,04                 3.170,04    
504/01 Prodané zboží             20.000,00               22.528,29                 2.528,29    
511/01 Opravy a udržování nemovitého majetku            65.000,00             184.324,65             119.324,65    
512/01 Cestovné            27.700,00               41.510,00               13.810,00    
513/01 Náklady na reprezentaci            11.000,00               27.267,00               16.267,00    
518/01 Nájmy tělovýchovných zařízení          339.000,00             288.160,00    -          50.840,00    
518/02 Nájmy ostatních nebytových prostor        1.268.327,50           1.265.552,00    -            2.775,50    
518/03 Výdaje spojů            55.500,00               41.076,71    -          14.423,29    
518/04 Tělovýchovné služby            19.100,00               36.404,00               17.304,00    
518/05 Ubytovací, stravovací a dopravní služby            20.700,00               32.586,87               11.886,87    
518/06 Provozní služby          462.000,00             914.371,36             452.371,36    
518/07 Softwarové a internetové služby                       -                 36.471,60               36.471,60    
518/08 Ostatní služby          106.000,00             110.212,35                 4.212,35    
521/01 Mzdy a dohody o pracovní činnosti          919.000,00             834.451,00    -          84.549,00    
521/02 Dohody o provedení práce           119.200,00             211.760,00               92.560,00    
524/01 Sociální pojištění           214.000,00             197.543,00    -          16.457,00    
524/02 Zdravotní pojištění             80.500,00               71.324,00    -            9.176,00    
527/01 Zákonné sociální náklady             65.000,00               50.280,00    -          14.720,00    
532/01 Daň z nemovitostí            12.200,00                 6.533,00    -            5.667,00    
538/01 Místní poplatky              1.200,00                    692,00    -               508,00    
538/02 Televizní a rozhlasové poplatky              4.660,00                 4.860,00                    200,00    
538/03 Ostatní nepřímé daně a poplatky                       -                   2.360,00                 2.360,00    
542/01 Ostatní pokuty a penále                       -                   3.449,00                 3.449,00    
549/01 Zákonné pojištění               9.100,00                 4.730,00    -            4.370,00    
549/02 Ostatní pojištění             47.432,00               52.597,00                 5.165,00    
549/03 Bankovní poplatky              6.500,00                 6.817,00                    317,00    
549/04 Ostatní provozní náklady             91.700,00             154.919,70               63.219,70    
551/01 Odpisy dlouhodobého majetku          671.500,00             684.185,00               12.685,00    
582/01 Poskytnuté členské příspěvky           3.000,00                 1.000,00    -            2.000,00    
591/02 Srážková daň z úroků                    -                   1.309,10                 1.309,10    
Celkem náklady    5.515.419,50           5.880.945,21           365.525,71    
    

Účet Popis Rozpo čet Čerpání Rozdíl 

602/01 Tržby za sportovní služby           618.800,00                70.590,00     -        548.210,00     

602/02 Tržby za pronájem sportovních prostor        1.606.000,00            2.168.987,00              562.987,00     

602/03 Tržby za pronájem nebytových prostor        1.220.000,00            1.216.528,00     -            3.472,00     

602/04 Tržby za reklamní služby             70.000,00                68.000,00     -            2.000,00     

602/05 Tržby za ubytovací služby             15.000,00                71.200,86                56.200,86     

602/06 Tržby za ostatní služby             11.000,00                11.212,12                     212,12     
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604/01 Tržby za prodané zboží             40.000,00                39.546,69     -               453,31     

644/01 Úroky z běžného účtu             16.000,00                  4.638,46     -          11.361,54     

644/02 Úroky z termínovaného vkladu            10.000,00                  2.251,55     -            7.748,45     

649/01 Jiné ostatní výnosy                        -                       168,00                     168,00     

682/01 Přijaté příspěvky (dary)            10.000,00                77.050,00                67.050,00     

682/02 Přijaté příspěvky od svazů             30.000,00              124.402,00                94.402,00     

682/03 Přijaté příspěvky od svazů                        -                  64.570,00                64.570,00     

684/01 Členské příspěvky            72.000,00                88.750,00                16.750,00     

684/02 Oddílové příspěvky        593.275,00              682.680,00                89.405,00     

691/02 Provozní dotace – Městská část Praha 3         20.000,00                20.000,00                           -       
Celkem výnosy      4.332.075,00           4.710.574,68              378.499,68     
    

                      -       
Hospodá řský výsledek:  -      1.183.344,50    -      1.170.370,53    -          12.973,97     

 
 
 

KOMENTÁ Ř K VÝSLEDK ŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 
  
 Celkové hospodaření sportovního klubu za rok 2015 vykazuje ztrátu ve výši 1.170. 370,53 Kč. 
Rozpočtovaná ztráta na rok 2015 byla 1.183.344,00 Kč. Přes zvýšené tržby z pronájmu tělovýchovných 
zařízení, ale i tržeb na ubytovně v Želivu a neplánovanými příspěvky od sportovních svazů, nepodařilo 
se ztrátu výrazně snížit. Výslednou ztrátu z větší části tvoří odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
684.185,00 Kč, ztráta z provozu areálu v Želivě ve výší 244 576,00 Kč a dále pak náklady související se 
správou klubu (ztráta 423 618,00 Kč). Správu klubu pokrývají členské příspěvky pouze částkou 
88 750,00 Kč. 
 Největší nárůst výdajů oproti rozpočtu je na účtu 518/06 Provozní služby kde největší položkou tvoří 
provozní služby v Pitterova – 527 108,- Kč, kde na rozdíl od rozpočtu jsou zahrnuty i energie které byly 
původně rozpočtovány na samostatném účtu. Toto je vykompenzováno úsporou proti rozpočtu na účtu 
502/01 spotřeba el. Energie v částce 237 773,14 Kč. 
 Překročení rozpočtu na účtu 511/01 Oprava a údržba bylo vyvoláno nutnými úpravami na USD na 
Trnávce. Tyto opravy by částečně kompenzovány dotací od svazu kanoistiky. 
 Účet 521/02 je oproti rozpočtu překročen z důvodu pokrytí provozu recepce tenisu po skončení 
pracovních poměru dvou zaměstnanců na HPP. 
 Účet 549/04 je překročen o náklady na rozhodčí při závodech kanoistika na USD Trnávka (59 778,- 
Kč) Tento náklad je však pně krytý dotací od svazu kanoistiky. Na tomto účtu je také účtováno o 
neuplatněném kráceném DPH. 
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ZPRÁVY Z ČINNOSTI ODDÍL Ů 
 
 Při projednávání činnosti oddílů za rok 2015 výkonný výbor konstatoval, že pracovaly i 
hospodařily přes všechny problémy vcelku dobře, a proto vyslovuje všem aktivním funkcionářům, 
trenérům a členům poděkování. Díky jejich aktivní činnosti se zvýšil počet členů v SK z 289 členů na 
308.  
Otázkou k zamyšlení je výše členských příspěvků, které by měly sloužit k částečnému pokrývání 
provozu SK. Je celkem raritou příspěvek 100Kč na osobu i když se jedná o mládež a seniory.V 
podobných sportovních klubech se pohybují členské příspěvky daleko za hranicí 1000Kč. Myslíme, že 
pro začátek by se měla sjednotit výše příspěvků pro všechny členy na 500Kč za rok. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o 42,-Kč měsíčně, není to žádná závratná částka. Mimo ekonomického přínosu SK 
to zjednoduší i přehled vybraných příspěvků a přehled počtu členů.  
 
  
 
 Ze zpráv jednotlivých oddílů uvádíme stručný přehled z jejich činnosti : 
 
 
 
                       KANOISTIKA 
 
 Oddíl, který má ve dvou sportovních odvětvích 42 členů vedl jeho předseda M. Hájek za 
účinné pomoci M. Kašpara a J. Maška. M. Hájek a J. Mašek jsou současně členy VV SK. 
 
Každoroční brigády, udržování v provozuschopném stavu majetku SK (USD Trnávka, ubytovna 
Želiv), pořádání vrcholných akcí,  jediný oddíl SK zastoupený v reprezentaci ČR. - to jsou hlavní body 
činnosti kanoistického oddílu. 
Podrobnosti jsou ve zprávě oddílu kanoistiky. 
 
 
 
                  KUŽELKY  
 
V roce 2015 se z pohledu VV udály zásadní změny v organizaci oddílu kuželek. Byl zvolen nový 
výbor oddílu. Předsedou je M.Truksa, hospodářem K.Katzová a dalším členem M.Beran. Martin 
Lukáš, který byl dosavadním předsedou KK, zůstal ve VV SK a v představenstvu ZZ a.s. Oddíl měl 
v roce 2015 44 stálých členů a 4 hostující. 
Podrobnosti jsou ve zprávě oddílu kuželek. 
 
 
 
 
             LEDNÍ HOKEJ  
 
  

Oddíl vede předseda p. Kindl, sekretář oddílu p. Fojt a vedoucí družstva mužů p. Orság. 
Oddíl má 29 členů. Členská základna se skládá z družstva mužů a funkcionářů oddílu. 
V této sezoně vedl mužstvo p. Vladislav Kašpar st., který se, při dlouhodobém onemocnění p. Orsága, 
zúčastňoval všech utkání a pomáhal hrajícímu trenérovi p. Vladislavu Kašparovi ml. s koučováním 
týmu. Michal Kindl zabezpečoval administrativu při trénincích a mistrovských utkáních, včetně 
dopravy dresů. Tréninky vedl při dlouhodobé nemoci hlavního trenéra Petra Kindla p. Vladislav 
Kašpar ml. 
Podrobnosti jsou ve zprávě oddílu ledního hokeje. 
  



 8

 
 
             TENIS 
 
 

Oddíl fungoval pod vedením předsedy M.Wollnerem a členovů výboru oddílu  
I další sezóna tenisového klubu Primaska SK Žižkov proběhla v provizóriu, ale naplno. Tenisoví 
nadšenci si neumí představit život bez svého oblíbeného klubu, proto se hraje do posledního dechu, 
dokud na dveře nezaklepe smrtka v podobě nového vlastníka. Díky úsporám se podařilo stabilizovat 
finance, fungovala kantýna ve spojení se správcovstvím. Celkově by se dalo říct, že nebýt 
neradostných vyhlídek, tenisový klub si sezónu 2015 užíval. 
Podrobnosti jsou ve zprávě oddílu tenisu. 
 
 
 

         
 
 
 TURISTIKA 
 

 Výbor turistiky pracoval ve složení: 
Předseda: Dominika Zábranská 
Hospodář: Dominika Zábranská 
Zdravotník: Kateřina Švorcová 
 
Oddíl Světlušek měl v roce 2015 celkem 35 členů (4 vedoucí, 13 dětí a jednoho psa). Členská 
základna oddílu Světlušky vzrostla oproti minulému roku o tři členky. 
Činnost oddílu zůstala ve stejném rozsahu jako v minulých letech.  
Podrobnosti jsou ve zprávě oddílu turistiky.  
 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ K 31. 12. 2015 

 

 

 

 
KOMENTÁ Ř K VÝSLEDK ŮM HOSPODAŘENÍ ODDÍL Ů V ROCE 2015 
 

Oddíl kanoistiky  – celkové čerpání výdajů a plnění příjmů bylo v souladu se schváleným 
rozpočtem. Čerpání výdajů bylo především na účast v soutěžích, pořádání závodů (rafty MČR a EP) 
na USD Trnávka. Celoroční odvody oddílových a členských příspěvků byly naplněny v rozpočtované 
výši. Hospodaření oddíl skončilo ztrátou ve výši 45,00 Kč. Oddíl nevyčerpal v plné výši schválenou 
dotaci na rok 2015, kterou měl k dispozici ve výši 38 200,00 Kč. 

ODDÍL-ODBOR NÁKLADY VÝNOSY 
- ZTRÁTA 

+ ZISK 
ODDÍLOVÉ 
PŘÍSPĚVKY 

KANOISTIKA 170 797,- 170 752,- -45,- 25 400,- 

KUŽELKY 57 808,- 107 365,- 49 557,- 46 625,- 

LEDNÍ HOKEJ 254 086,- 152 905,- -101 181,- 150 905,- 

TENIS 2 289,- 500 000,- 497 711,- 452 950,- 

TURISTIKA 45 352,- 26 000,- -19 352,- 6 000,- 

CELKEM 533 332,- 957 002,- 426 690,- 681 880,- 
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Oddíl kuželek – oddíl provozuje svoji činnost v herně kuželny, kterou má SK pronajatou od 

Zásobní zahrady a.s. čímž oddílu nevznikají náklady na pronájem kuželny. Finanční prostředky oddíl 
použil na pokrytí nákladů spojených se startem v soutěžích a na zabezpečení turnajů, které oddíl 
pořádal. Zisk, který oddíl vykazuje za rok 2015, byl vytvořen vyšším výběrem oddílových příspěvků a 
získáním několika darů na činnost oddílu. Oddíl se částečně podílel na pokrytí nákladů provozu 
kuželny z vybraných oddílových příspěvků v částce 51 037,50 Kč. 

 
Oddíl ledního hokeje – největší část nákladů oddílu tvoří náklady na pronájem ledové plochy 

pro utkání a to 217 560,- Kč. SK přispěla oddílu částkou 101 181,00 Kč na částečné pokrytí nájmu 
ledové plochy. Pronájem ledové ploch pro trénink si hráči hradí sami. 

  
Oddíl tenisu – oddíl čerpal výdaje pouze na nákup tenisových míčku. Z části oddílových 

příspěvků jsou hrazeny náklady spojené s provozem tenisových kurtů na Primasce. Členská základna 
se skládá z členů, kteří hrají na tenisových kurtech na Primasce a členů kteří hrají na kurtech 
v sportovním centru Pitterova. Část oddílových příspěvků členů, kteří hrají na Primasce ve výši 
337 950,00 Kč a dary 47 050,- je použita k částečné úhradě ztráty provozu kurtů Primaska a 
115 000.00 Kč což jsou oddílové příspěvky členů oddílu, kteří hrají ve Sportovním centru Pitterova je 
použita ke krytí nákladů kurtů Pitterova.    

 
Oddíl turistiky  – největší položkou v hospodaření oddílu je pronájem klubovny ve výši 

40.000,00 Kč Tento výdaj byl částečně uhrazen z grantu poskytnutého Městkou částí Praha 3 ve výši 
20.000,00 Kč. Celoroční odvod oddílových a členských příspěvků byl splněn. Celková ztráta oddílu ve 
výši 19.352,00 Kč je kryta schválenou dotací od SK. Pro rok 2015 měl oddíl schválenou dotaci ve výši 
33.000,00 Kč, kterou však nevyčerpal v plné výši. 
 

 


