
ZÁPIS č. 2/2018 

z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 21. 3. 2018 

 

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

Hosté:          Kotrba - tajemník, St.Hájek - KK, Štorek - člen tenis. oddílu,  Horák 

 

Program: 1. zpráva hosta 

 2. kontrola úkolů 

 3. hospodaření 2017, rozpočet 2018 

 4. příprava VH 

 5. různé 

 

1.  Po zahájení schůze informoval člen SK Žižkov pan Horák členy VV o opakovaném pokusu o 

vydírání členem vedení SK Žižkov p.Sochorem. Popsal členům detailně průběhy schůzek a seznámil 

je s požadavky na jeho osobu v souvislosti s činností člena představenstva firmy ZZ a.s.. Vzhledem 

k tomu, že p. Sochor nebyl na schůzi přítomen, vzali členové VV tuto informaci na vědomí. Podrobná 

písemná zpráva je uložena na sekretariátu SK. 

 Po této informaci členové VV prodiskutovali zprávu p. Sochora obdrženou dne 18.3., kde se 

distancuje od jakéhokoliv rozhodování ve svých funkcích v SK Žižkov Praha.  

 Na základě tohoto oznámení, dále pro dlouhodobou nečinnost a pro porušování základních článků 

Stanov (3.4.povinnosti VV, 4.7.základní povinnosti členů, 8.8., 8.9. povinnosti výboru oddílu). 

členové VV všemi hlasy odvolali p. Sochora z funkce „jednatele SK“ a z orgánu „předsednictva SK“. 

 VV doporučil zástupci tenisového oddílu p.Štorkovi řešit tuto situaci v  tenisovém oddílu a 

informovat VV SK o případných změnách ve funkcích oddílu. Po rezignaci stávajícího zástupce 

tenisového oddílu na funkci člena VV může VV kooptovat jiného zástupce tenisového oddílu do 

orgánu SK. 

 

2. Kontrola úkolů 

 Předseda informoval VV SK o uskutečněné schůzce s výborem tenisového oddílu 22.2.2018. Na 

této schůzce se konstruktivně řešil systém rezervačního programu, byly předsedou zdůvodněny další 

rozhodnutí VV SK. Předsedovi SK byl přednesen požadavek kontroly místnosti pronajaté nájemcem 

„Opravna notebooků.cz“ a vznesen dotaz na výšku platby. 

 Zástupcem tenisového oddílu panem Štorkem byl VV SK seznámen s novými skutečnostmi 

v oddíle a v areálu „Primaska“. Zavádí se veřejný on-line rezervační systém, aktualizují se 

www.stránky tenisového oddílu (odpovědná osoba p. Theier), nastupují noví správci areálu (VV ani 

sekretariát je nezná). P. Štorek byl informován o kontaktu a se schůzkou se zástupcem fi. „Opravy 

notebooků cz“ a upřesněna jeho výše nájemného. 

 Předseda informoval VV o stavu legalizace výkresů objektu v areálu Primaska na stavebním úřadu 

Ph- 10. 

 Na www stránkách SK Žižkov byl doplněn odkaz na facebook Tenis Primaska. 

 VV SK žádá výbor tenisového oddílu o včasné informování ohledně změn v organizaci oddílu a 

areálu a doufá v lepší spolupráci orgánů oddílu s orgány SK Žižkov. 

 Předsedou požádáni zástupci oddílů o dodání chybějících zpráv o činnosti za r.2017 a připomenut 

schválený termín zaplacení členských příspěvků do konce března 2018. 

 

3. Hospodaření 2017 a návrh rozpočtu 2018. 

 27.2.2018 proběhla schůzka hospodářů a předsedů oddílů s účetním SK panem ing. Chvalným. 

Ten vysvětlil zásady spolkového účetnictví a seznámil účastníky s on-line systémem, kam každá 

pověřená osoba může nahlédnout během roku a lépe a dříve identifikovat případné chyby. Účastníky 

schůzky kladně přijato. V následujícím týdnu byly poslány přístupové údaje zástupcům oddílů. 

 VV byl seznámen s návrhem rozpočtu, který vychází z hospodaření 2017. Úkolem členů VV je 

seznámit s těmito dokumenty své zástupce na VH a předejít dlouhým diskuzím na VH při 

schvalování. 

 p.Štorek byl informován o předběžném výsledku hospodářského výsledku areálu Primaska a 

tenisového oddílu, s výsledkem cca -150tis. po odečtení odpisů. Po rozpočítání na počet členů se 

jedná cca o 1.700,-Kč/člena. VV očekává návrh tenisového oddílu k řešení vyrovnání schodku. 

http://www.stránky/


P.Štorek byl požádán VV o kontrolu nákladů a projednání na schůzi výboru oddílu. Během diskuze se 

otevřela otázka vytápění a nového kotle pro objekt. P.Štorek požádán, zda by výbor tenisového oddílu 

nenavrhl efektivnější řešení. 

  Ohledně sponzorských darů byla zdůrazněna nutnost sponzorských smluv. Členské příspěvky je 

nutné uhradit mimo částku v darovací smlouvě. Jinak nelze započítat jejich zaplacení (sponzorský dar 

je na oddíl, členský příspěvek je na SK). 

Vyjádření účetní kanceláře : „Z principu to nejde. Jsou to dvě úplně jiné právní, účetní i daňové 

operace. Členský příspěvek je ze stanov člen povinen zaplatit za svoje členství (nebo dokonce tím 

získat nějaké výhody např. vstup na kurty). 

Dar je výraz svobodné vůle jakékoliv osoby darovat prostředky klubu, aby s nimi naložil ve prospěch 

klubu. Darem nelze získat osobní prospěch nebo jím suplovat nějaké svoje závazky.“ 

S pozdravem 

Ing. Jaroslav Chvalný 

 

4. Příprava VH 
 VV prodiskutoval návrh změn Stanov SK , které vedou k snadnějšímu pochopení a k možnosti 

jejich reálnému dodržování. Členové VV mají za úkol seznámit své delegáty VH s těmito návrhy a do 

VH vyjasnit a vyřešit případné připomínky. 

 Termín VH se předběžně navrhnul na 16.5.2018 

Podrobnosti k VH se upřesní na následující schůzi VV 

 

5. Různé 
 VV obdržel žádost na založení nového oddílu pod hlavičkou SK Žižkov (stručný přepis) :  

„Vážení členové vedení SK Žižkov, 

Máme zájem založit nový sportovní oddíl „Kettlebell Sport“ a o provozování tohoto oddílu pod 

hlavičkou sportovního klubu Žižkov Praha.  

Jedná se o nový, v ČR nerozšířený, silový a vytrvalostní sport, který má nejen základní soutěžní 

cviky, ale také spousty doprovodných cviků pro budování kondice a síly. 

Dnes se kettlebell sport považuje za mezinárodní a uznávaný silově vytrvalostní sport po celém 

světě. 

V naší škole F4F academy máme jako jediní v ČR certifikované instruktory - Level 1 mistrem 

sportu Sergeyem Rudnevem z akademie IKSFA (mezinárodní asociace) a letos chystáme rozšíření 

certifikace na Level 2. 

Nyní pracujeme s 6 dětmi, 10 sportovci a 6 profesionály, kteří májí zájem se v tomto sportu i 

nadále rozvíjet a podařilo se nám pro ně uspořádat v létě 2017 první klubovou soutěž. Našim 

cílem je propagovat a seznámit veřejnost v ČR s tímto doposud neznámý sportem a rozšiřovat 

základnu sportovců, hlavně v mládežnické, (žákovské, dorostenecké a juniorské) kategorii, ale 

samozřejmě i v kategorii dospělých. Chystáme pořádat klubové, národní i mezinárodní soutěže a 

postupem času vybudovat silnou českou reprezentaci v tomto sportu.“  

Head instruktor FIT4FIGHT ACADEMY 

Jiří Drcmánek  

 

VV po zvážení a diskuzi toto založení nového oddílu doporučuje a navrhne VH ke schválení. 

 

 

Termín další schůze VV byl schválen ve čtvrtek 19.4.2018 od 16hodin 

 

               

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Martin Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 


