
ZÁPIS č. 5/2017 

z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 6. 9. 2017 

 

Přítomni: pp. Hájek M., Truksa, Sochor, Kindl 

Omluveni:       Plašilová 

Hosté:          Weisserová, Hájek S. – kontrolní komise 

 Kotrba - tajemník, Lidrychová - pracovník sekretariátu 

 Makovec - hospodář tenis, Mašek - hospodář kanoistika 

 Horký, Štorek 

 

Program: 1. Prohlídka areálu „Primaska“ 

 2. Hospodaření SK za ½ roku 2017 

 3. Kontrola úkolů z minulé schůze VV 

 4. Různé 
 

1. Prohlídka areálu.  

Předseda SK uvítal příchozí a vyzval předsedu tenisového oddílu pana Sochora, aby provedl 

sportovním areálem ty činovníky SK, kteří areál dosud neznali. Pan Sochor společně s paní 

Weisserovou prosadili názor, že se prohlídka uskuteční až po skončení schůze. Námitka předsedy 

SK - že některé plánované projednávané body se týkají přímo využití konkrétních prostor objektu 

Na Primasce nebyla brána na zřetel. 

 

2. Hospodaření SK za ½ roku 2017 

Jako další bod chtěl předseda SK probrat hospodaření oddílů a celého SK, zkontrolovat a najít dle 

rozpočtu možné chyby a případně prodiskutovat překročené částky. Pro tento bod pozval na 

schůzi i hospodáře oddílů a pracovníky sekretariátu SK.  

Členem předsednictva SK  a předsedou TO panem Sochorem byl odmítnut tento bod s tím, že na 

tvoření, sledování a kontrolu oddílového a spolkového rozpočtu nemá čas a vše by měli dělat 

zaměstnanci SK. Tímto prohlášením ovšem ignoruje Stanovy SK Žižkov, které jasně určují 

povinnosti a práva jednotlivých orgánů, členů orgánů a členů spolku. Zástupci tenisového oddílu 

včetně předsedkyně KK zřejmě zcela nepochopili systém hospodaření sportovního oddílu dle 

rozpočtu a ani smysl rozpočtu a jeho plnění. Na připomínku předsedy SK, že především 

funkcionáři oddílu, zvlášť předseda a hospodář, musí nejvíce vědět o potřebách oddílu a  proto 

navrhují jeho rozpočet a kontrolují plnění, dál opakoval, že na to nemají členové tenisového 

výboru čas. Nelze nic jiného než konstatovat zásadní neznalost Stanov SK Žižkov a jejich hrubé 

porušování členy tenisového výboru, v čele s předsedou TO, členem VV a členem předsednictva 

panem Sochorem a předsedkyní KK paní Weisserovou. 

Za hlasité podpory přítomných členů tenisového oddílu (pp. Horký, Štorek, Makovec) nemělo 

smysl tento bod dále rozvíjet. Na dotaz předsedy proč se uchází o všechny funkce, když nemůže 

obětovat svůj čas a energii ve prospěch oddílu a spolku - neodpověděl. Neustále opakoval, že není 

placený funkcionář jako předseda SK. Byl upozorněn, že funkce předsedy SK není placená, což 

by měl jako kandidát na zvolení do této funkce na poslední VH vědět. 

Pan Truksa upozornil na to, že výsledky hospodaření přišly pozdě na to, aby byla prověřena jejich 

správnost. Již v minulosti bylo vyžadováno a dohodnuto, aby důležité informace byly zasílány 

alespoň 14 dní před konáním schůzí. Pan Truksa poukázal na chybné zaúčtování darů oddílu 

kuželek. Pan Kotrba informoval, že tuto chybu také objevil na poslední chvíli a řeší nápravu. 

Kontrola správného zaúčtování a dotaz předsedy oddílu hokeje byl řešen až po skončení schůze. 

 

3. Kontrola zápisů a úkolů z minulých VV. 

 

- zapsat změny do spolkového rejstříku - splněno 

 

- provést změny v bankovnictví - Při jednání v bance ČSOB bylo zjištěno, že nemá v nabídce dvojitou 

autorizaci elektronického bankovnictví, schválenou na předchozí schůzi VV. Tento systém provozuje 

dle informací jen Komerční banka a je zpoplatněn. 



Pan Truksa tuto informaci potvrdil, pan Sochor nevěří. Pan Sochor sdělil, že informaci ověří, pokud 

se potvrdí, tak pan Sochor „vymění banku“. 

Předseda navrhl stávající formát plateb. 

Pan Sochor  upozornil, že neobdržel přístup do internetového bankovnictví společnosti, žádal 

vysvětlení, proč  mu zaměstnanci SK  nesdělili číslo účtu, název banky a nezprostředkovali jednání s 

bankovním zástupcem, určeným pro SK.  Pan Hájek ho upozornil, že se nikoho nedotazoval. Pan 

Sochor byl zapsán jako statutární orgán SK dne 3.7.2017. Usnesení bylo doručeno do datové schránky 

společnosti, přístupové údaje obdržel každý zapsaný člen prostřednictvím pošty. Statutární člen 

zřejmě nesleduje  žádné spolkové  informace ani  upozornění od státních orgánů. Stále vyžaduje ve 

svůj prospěch práci ostatních členů spolku a jeho zaměstnanců. Předsedou SK bylo znovu 

zdůrazněno: K našemu účtu má automaticky přístup každý z členů statutárního orgánu (pp. Hájek, 

Truksa, Sochor). Již tyto přístupy jsou dostatečným kontrolním mechanismem pohybu na účtu. Navíc 

právo nahlížení má předseda KK. To je další stupeň kontroly. 

Pokud bude každý doklad schválen hospodářem, či předsedou oddílu, případně podepsán členem 

statutárního orgánu (další stupeň kontroly) - je pravděpodobnost nebezpečí zpronevěření, či 

neoprávněné platby velmi malá. Existuje možnost kdykoliv přenastavit limity výběrů a plateb - opět 

jen členy statutárního orgánu s jejich podpisy. 

 

- uvést do provozu rezervační systém na Primasce -  

Zástupci tenisového oddílu prosazují názor, že členové tenisového oddílu musí mít zablokované 

všechny kurty, každý den v době od 9 -  11hodin a od 14 – 20 hodin. Veřejnost se sem dostane pouze, 

pokud některý z kurtů není obsazen, což se dá zjistit v současné době jen příchodem na kurty. 

 

- pronajmout nebytové prostory na Primasce - Od 1.8. se podařila uzavřít smlouva s nájemcem 

nebytových prostor. Mimo nájmu 6.900,-Kč platí nájemce zvlášť i zálohy na plyn a vodu, které jsou 

měřitelné. Ty budou na konci roku dle skutečnosti vyfakturovány. V ceně nájmu je el. energie, kterou 

nelze bez větší investice změřit podružným elektroměrem. 

 

- aktualizovat stránky všech oddílů nebo dodat informace na jindrich.langr@seznam.cz - Od všech 

oddílů spolku aktualizace funguje. Bylo docíleno poskytnutí přístupových údajů pro práci s obsahem 

tenisových stránek „Primaska“. Bez dalšího komentáře bylo p.Sochorem oznámeno, že už stránky 

tvoří a že pošle odkaz.  

 

- dodat návrh ekonomického návrhu provozu „Primaska“ - Od mimořádné VH, která schválila koupi 

pozemku, nebyl dodán žádný plán provozu, tzv. ekonomická rozvaha, a to ani na výzvy delegátů na 

Valné hromadě, ani na výzvy členů VV. Pan Sochor se k tomuto úkolu nehlásí, ani nekomentuje. 

Tento požadavek trvá již od r.2016 

 

- správně zaúčtovat příjmy za parkovné stání  - Na tento bod reagovali zástupci tenisového oddílu tím, 

že prohlásili všechny nájemce parkovacích míst za členy, i když některé platby převodem byly 

poukázány firmou jako nájem parkoviště. Po dlouhé diskuzi, kde členové TO nechápali rozdílnost 

zaúčtování členských příspěvků a plateb za parkovné stání, stojí členové TO za svým názorem, že 

zhruba 12 míst jsou členové TO, kteří jen parkují a nehrají tenis. ( Definice – člen TO hrající  a člen 

TO parkující ) Předsedou SK a tajemníkem p.Kotrbou bylo vysvětleno, že se členské příspěvky musí 

platit zvlášť a firemní platby se nemohou počítat za tyto příspěvky. Zástupci TO upozorňovali, že 

nelze plochu pronajímat jako parkoviště vzhledem k nemožnosti zkolaudovat tuto plochu pro takto 

definovaný účel. Zároveň vznesli dotaz, zda snad vedení SK nechce snižovat počet členů SK. 

Odpověď  v diskuzi:  počet členů nechceme uměle snižovat, ale všechny návrhy na úpravu plateb 

směřují k narovnání  a zprůhlednění hospodaření, což byl požadavek dnešního předsedy TO v jeho 

loňské funkci člena KK. Bude řešeno na schůzi KK. 

 

- vyúčtování akcí z dotace MŠMT - Na tento bod se bohužel nedostalo. V případě, že nebude ze 

strany vedení tenisového oddílu jednáno rychle, navrhuje předseda SK jednat s tenisovou školou 

Lucie Hradecké, která je ochotna našim jménem mládežnickou akci uspořádat. V tom případě by SK 

Žižkov získalo alespoň zdarma propagaci areálu Sportovního centra u tenisové mládeže a veřejnosti.  
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Nejhorší varianta by byla dotaci vrátit, nebo špatně vyúčtovat. Další dotaci bychom pravděpodobně 

již nedostali. 

 

- zaslání dostupných materiálů o auditech a vztahu SK/ZZ a.s.  p.Sochorovi a pí.Weisserové - splněno 

 

4. Různé 

Stavba nafukovací haly -  

Dne 6.10.2017 v pátek, proběhne výstavba nafukovací haly v sídle Spolku (Pitterova 2878/5). Jako 

každý rok i nyní VV vyzývá zájemce o brigádu z řad členů, aby se přihlásili telefonicky, nebo           

e-mailem předsedovi SK. 

Začátek brigády v 7:45, konec okolo 16hod. Odměna 1000,-Kč, oběd, káva, jeden nápoj. Výplata v 

hotovosti po ukončení prací, v kanceláři SK.  

Na tuto informaci reagovala paní Weisserová a p.Horký s dotazem, kolik osob je potřeba. Předseda 

odpověděl, že 5 – 6 osob a že je nutné závazně se přihlásit přímo předsedovi. Paní Weisserová 

přislíbila propagaci stavby nafukovací haly. 

 

Nové smlouvy - předseda SK informoval členy VV o uzavření nových, výhodnějších smluv za 

energie pro středisko „Primaska“, o výhodnější smlouvě na odvoz odpadu z „Primasky“ a o uzavření 

smlouvy pro parkování na nevyužitém pozemku SK u Sportovní haly. Pro tento počin byl předseda 

kritizován panem Sochorem. Reagoval, že nelze, aby pan Hájek za SK jednal samostatně, protože to 

není „průhledné“. Předseda opět konstatuje neznalost Stanov. :“ Právní jednání za SK činí členové 

předsednictva samostatně“. Navržena lepší informovanost ze strany předsedy SK při těchto 

administrativních krocích.  

 

Prodej bytu ZZ a.s. - Předseda SK informoval členy VV o stavu transakce koupě pozemků 

„Primaska“/prodej bytu/vrácení půjčky SK. 

 

Ukončení mandátu členů představenstva ZZ a.s. - Předseda SK navrhl předsednictvu SK (pp. Sochor, 

Truksa, Hájek)  znovuzvolení členů představenstva ZZ a.s., kterým končila platnost mandátu 

1.9.2017. Navrhoval, aby na příští řádné VH bylo zvoleno nové představenstvo ZZ a.s., zástupci 

oddílů celého SK Žižkov (jediného akcionáře). Byl potvrzen souhlas člena předsednictva pana Truksy 

se znovuzvolením Martina Hájka do představenstva ZZ a.s. Jeho souhlasem a souhlasem Martina 

Hájka byla většina předsednictva pro zvolení. Proto bylo předáno „Rozhodnutí jediného akcionáře“ 

našemu právnímu zástupci k zápisu do obchodního rejstříku. 

V diskuzi prosazoval pan Sochor zvolení své osoby do představenstva ZZ a.s. 

Pan Truksa již v dřívější písemné zprávě navrhl, aby se nové představenstvo ZZ a.s. schválilo na 

řádné VH SK Žižkov. Tento písemný návrh podpořil Martin Hájek a Martina Plašilová. 

Zástupci TO přesto vyžadovali svolání mimořádné VH. Dle „Stanov“ tak může činit KK nebo 1/3 

členů SK. Jako cestu k tomuto svolání vyžadoval zástupce TO rozhodnutí KK. Předsedkyně KK 

navrhne termín  mimořádné schůze KK, která by měla rozhodnout o svolání mimořádné VH. 

 

Poptávka na rozvod vody - předseda SK si vzal za své poptat firmy na předělání rozvodu vody 

v areálu „Primaska“, aby mohlo dojít k měření zvlášť vodného/ stočného na kropení kurtů a tím 

v dlouhodobějším horizontu k ušetření finančních prostředků. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Monika Lidrychová 

 

 

 

Schválil: Martin Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 


