
 Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 

 

Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     úterý. 2.4.2013 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu – slavností projednání kladného provozního hospodaření za 
přítomnosti pozvaného hosta, bývalého předsedy, Ludovíta Múčky. 

2. Projednání nájemní smlouvy na pronájem místnosti č.15 (kancelář) 
3. Projednání nájemní smlouvy na pronájem místnosti 5-13 pro mateřskou školku. 
4. Projednání změny nájemní smlouvy s panem Ďáskem – změna prostor a výše nájmu. 
5. Schválení hospodářského výsledku. 
6. Kontrola nákladů výnosů plakátovacích ploch. 
7. Hospodaření za měsíc únor. 
8. Předložení vyžádaných materiálů ke kontrole.  

 
K BODU 1. 
Po dlouhých letech provozních ztrát sportovního klubu, kdy klub umořoval ztrátové hospodaření prodejem 
majetku se radě a vedení sportovního klubu podařilo dosáhnou kladného provozního  výsledku (výsledek 
hospodaření středisek po odečtu odpisů). 
 
Tomuto předcházely zásadní změny v hospodaření a financování klubu, dovoluji si některé vyjmenovat. 
 
ROK 2006 : Tento rok byl ve znamení velice intenzivních oprav a investic do staveb a zařízení 
sportovního klubu. Z prostředků z prodeje zimního stadionu velice úsporně a za velikého úsilí (do 
poloviny září bylo  provedeno 12 investičních akcí) se podařilo opravit zchátralé budovy a vybavit 
sportoviště  klubu. 
  
ROK 2007 Začátek roku byl stěžejní pro další chod klubu.  Rada klubu po předchozí analýze hospodaření 
z roku 2006, na návrh ředitele klubu schválila zásadní pravidla hospodaření, která obsahovala  
úsporný balíček, který se týkal masívní redukce zaměstnanců, zavedení úspor ve všech položkách 
hospodaření , prodeje osobního auta ředitele a pečlivým sledováním každodenních drobných provozních 
nákladů.  
Rada klubu schválila další základní  pravidla  hospodaření  a to: Investovat do zařízení , která sníží 
budoucí náklady - zrevidovat nájemní smlouvy - investovat do zařízení, která umožní další možnost 
příjmů -  jednat s magistrátem města o podpoře ( v této době nepodporovalo město provoz sportovišť 
mimo svůj majetek) -  zvýšit nájmy sportovišť tak aby odpovídaly nákladům. 
V roce 2007 se zejména podařilo zavést do praxe úsporný balíček, toto opatření znamenalo enormní 
snížení nákladů klubu. Jednání s městem o podpoře provozu sportovišť byla neúspěšná. 
Pokračovalo se v opravách sportovišť a jejich vybavení, během tohoto roku se z prakticky vybydleného 
klubu stalo standardní sportovní zařízení, které splňovalo všechny potřeby jak členů klubu tak ostatním 
sportovcům. 
 
 ROK 2008 V roce 2008 se podařilo klubu získat dotaci od MŠMT ve výši 1 100 000,- Kč na modernizaci 
topení na hale v Okružní ulici. Modernizace byla úspěšně dokončena a tak byl zažehnán neúprosný 
strašák neustálého zdražování el. energie což by pro halu vytápěnou stávajícím elektrickým topením 
znamenalo neúnosné náklady na energie.Jednání s městem o podpoře provozu bylo stále neúspěšné. 
Sportovní klub začíná spolupráci s Probační radiační službou. 
 
ROK 2009 V tomto roce bylo zintenzivněno jednání s magistrátem, vedení klubu  několikrát jednalo 
s primátorem bylo vypracováno  několik žádostí na sportovní komisy, všechny žádosti byly zamítnuty a 
vedení klubu nakonec nezbývalo než konstatovat, že jednání s městem o podpoře provozu je opět 
neúspěšné. Sportovní klub v tomto roce získal výměnou s městem pozemky pod halou v Okružní ulici. 
Dotace od společnosti Sazka , vyplácené ČSTV klesli na minimum. Spolupráce s Probační a mediační 
službou se osvědčila. Práci, kterou musel dříve platit klub se dělá formou veřejně-prospěšných prací 
zdarma. Sportovní klub se zapojuje do programu zaměstnanosti a čerpá dotace s evropské unie, 
prostřednicvím pracovního úřadu. 
 



ROK 2010 Tento rok byl ve znamení velice intenzivního jednání o podpoře sportovišť s magistrátem 
města. Po vyhodnocení dosavadní situace, kdy všechny dosavadní snahy získat dotaci na provoz byly 
neúspěšné inicioval Sportovní klub dohodu mezi majiteli sportovišť v Jihlavě o společném postupu. Bylo 
vypracováno několik žádostí na sportovní komisi, konalo se několik jednání s primátorem města, avšak 
všechna jednání skončila jenom prázdnými sliby. O společném snažení sportovců se začaly zajímat 
média, byla zorganizována petice pro podporu provozů sportovišť.  V tomto roce bylo založeno Sdružení 
sportovních organizací města Jihlavy, Sportovní klub Jihlava byl jeden s iniciátorů a zakládajících členů 
tohoto sdružení, které dalo dohromady většinu neprofesionálních sportovních klubů v Jihlavě a tím 
získalo podstatnou vyjednávací váhu s politiky. V tomto roce přesvědčit zástupce města a klub dostal 
dotaci na provoz ve výši 200 000,-Kč.  
V tomto roce byla velice důležitá událost v hospodaření klubu a to , že rada Sk našla v sobě sílu předložit 
Valné hromadě směrnici o tvorbě nájmů na základě kalkulovaných nákladů na  1 hodinu sportoviště, 
valná hromada se zachovala odpovědně systém nájmů schválila. 
Spolupráce s probační službou úspěšně pokračuje. Dotace na podporu zaměstnanosti se čerpají. 
 
ROK 2011. V sezoně 2010 / 2011 byl poprvé stanoven nájem členům klubu podle kalkulovaných nákladů 
a to znamenalo zvýšení nákladů oddílů. Pro většinu oddílů to znamenalo velice nepříjemné jednání se 
svými členy a rodiči sportovců o zvýšení oddílových příspěvků.  
Přístup města se velice zlepšil a magistrát opět vyhověl žádosti na provoz zařízení. Byla také uzavřena 
dohoda s profesionálními sportovci a Sdružením sportovních organizací o vzájemné toleranci a tak byl 
uvolněn napjatý vztah mezi profesionální a amatérskou částí sportovců v Jihlavě.  
Spolupráce s probační službou úspěšně pokračuje. Dotace na podporu zaměstnanosti se čerpají. 
 
ROK .2012. Rok 2012 byl velice těžký a složitý, tento rok se takzvaně lámal chleba, spotřeboval se 
rezervní fond z prodeje zimního stadionu a klub si tento rok nemohl dovolit skončit se ztrátou. Současně 
se starostmi jak ufinancovat běžné náklady klubu probíhaly intenzivní jednání s městem o podpoře. Na 
základě změny zákona o loteriích byly městu slíbeny prostředky, které ovšem nebyly účelově vázány na 
podporu sportu.  Jednání byla postavena na společném postupu všech sportovců (profesionálních klubů 
a Sdružení sportovních organizaci a regionálního pracoviště ČSTV) byl dohodnut systém rozdělení 
loterijních peněz a tento systém byl schválen zastupitelstvem města. Pro Sportovní klub to znamená 
dlouhodobou systémovou podporu.  
Spolupráce s probační službou úspěšně pokračuje. Dotace na podporu zaměstnanosti se čerpají. 
 
 
Tento rok se splnil  dlouhodobí cíl rady a vedení Sportovního klubu. Je možno říci, že končí jedna etapa , 
a to etapa boje o záchranu Sportovního klubu Jihlava .  
Ohlédneme-li se za sebe můžeme konstatovat, že pravidla, hospodaření, která byla na návrh rady SK 
schválena valnou hromadou v roce 2007, byla úspěšně plněna. 
Z provozní ztráty, která činila více jak 1,5 milionu se klub dostal do kladných čísel. Sportovní klub Jihlava 
se stal ze zchátralého stavu, kdy dlouhé roky nabyly prostředky na údržbu, standardním, dobře 
udržovaným sportovním zařízením. Projdeme li se dnes po sportovních areálech klubu vidíme nové okna 
, zateplené střechy, nové povrchy, krásné tělocvičny s dobrým vybavením  z atmosféry prostorů klubu je 
vidět ruka dobrého hospodáře. Klub je ekonomicky stabilní. 
  
Je třeba poděkovat představitelům města, kteří rozhodli a podpořili sport v Jihlavě. Zejména 
neprofesionální část sportu byla dlouhodobě podfinancována . Tato vstřícná politika města doslova 
zachránila před úpadkem většinu klubů, které se musí starat o své sportovní zařízení,  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat předsedovi a  radě Sportovního lubu za dlouhodobou spolupráci a moudré 
rozhodování. V neposlední řadě děkuji našemu dnešnímu hostu bývalému předsedovy klubu Ludovítu 
Múčkovi za práci , kterou klubu odevzdal v minulých letech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   K BODU 2. 



Návrh nájemní smlouvy předkládám. Jedná s o pronájem kanceláře v prvním patře budovy na hale 
v okružní ulici. Nájemce Paní Jana Zelená zde bude provozovat kancelář finančního poradenství. 
   
K BODU 3. 
Návrh nájemní smlouvy předkládám. Jedná s o pronájem zbývajících prostor v prvním patře budovy na 
hale v Okružní ulici. Nájemce paní Klára Pleslová  bude v těchto prostorech provozovat mateřskou 
školku. Na své náklady si prostor upraví , tak aby vyhovovaly provozu školky. Bude se jednat zejména o 
stavbu příčky na chodbě , úpravu záchodů a zřízení kuchyňky. 
 Tímto pronájmem bude tento hospodářský prostor plně pronajat a přinese klubu celkové nájemné včetně 
služeb   34 146,- Kč. měsíčně.  
 
K BODU 4. 
Pronájem paní Pleslové zasahuje také do prostor  pana Ďáska, proto bylo s panem Ďáskem dohodnuta 
výměna pronajatých prostor. Panu Ďáskovi byla nabídnuta kancelář bývalé účtárny, protože tyto prostory 
jsou  menších rozměrů bylo upravené nájemné na 2 600,- Kč + 300,- Kč služby.  
 
K BODU 5. 
Hospodářdký výsledek sportovního klubu Jihlava za rok 2012 včetně odpisů je   – 1 036 282,- Kč. 
 
K BODU 6. 
Od září minulého roku byl započat samostatný projekt plakátovacích ploch  s cílem poskytnou alternativní 
možnost reklamy zejména pro jihlavské firmy. Bylo zřízeno 9 ploch a nabídnuto k projmutí. Ke konci roku 
2012 projekt  vykázal zisk 788,2 Kč , k březnu tohoto roku tento projekt přinesl klubu částku  3 411,- Kč. 
Na základě nařízení rady předkládám  ke kontrole kompletní vyúčtování nákladů a výnosů. 
 
 
K BODU 7. 
Přehled hospodaření za měsíc únor, výpisy s běžného a spořícího účtu za měsíc únor, výpis pokladny za 
měsíc únor předkládám. 
 
K BODU 8. 
Přehled hospodaření za rok 2012, veškeré pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů, mzdové listy 
všech zaměstnanců na základě nařízení rady předkládám ke kontrole. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                     
Zapsal:  Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 2.4.2013 
 
 
 Pavel Fejt  Předseda SK Jihlava,o.s.                


