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Zpráva prezidenta SKFČR Františka Porteše 
pro Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness ČR 

26. března 2011, Jihlava 

 

Vážení členové SKFČR, vážení delegáti. 

 

Předstupuji dnes před Vás jako řádné členy naší organizace, abych Vás informoval o průběhu roku 

2010 ve všech oblastech, týkajících se našeho svazu a společnosti SKFČR, s. r. o. 

 

 

Situace ve svazu a samozřejmě i ve sportu, co se financí týče, je mediálně díky situaci společnosti 

Sazka natolik známá, že asi nebude třeba ji zde více rozvádět. Z této situace samozřejmě vychází i 

předběžný, velmi radikálně omezený rozpočet svazu na tento rok. Na rozdíl od let minulých obsahuje i 

reálné výdaje, které byly a jsou obvyklé a nutné pro řádný provoz a existenci našeho svazu. Proto, 

abychom mohli dostát všem těmto činnostem, povinnostem a dalšímu, bychom  potřebovali 1,664 

milionu Kč na rok. Reálné příjmy pro tento rok však bohužel nepřevyšují částku 300 tisíc Kč. 

 

V tíživé finanční situaci, dané především dlouhodobým neplněním závazků společnosti Sazka vůči 

ČSTV a tedy i nám, je před námi rok, kdy dotace Sazky budou nulové a o dalším osudu podpory 

sportu se vedou jen dohady. V letošním roce nám bylo přiděleno 100 tisíc Kč z MŠMT (pokud znáte z 

tabulky dotace jiným sportům, nemusíme je dále komentovat). 

 

Díky výrazně zlepšené situaci s pozitivními závodníky tak již pravděpodobně odpadlo krácení dotací z 

tohoto důvodu, máme tedy v rukou pádný argument pro podporu obhajoby finančních dotací na příští 

období. Jak jsem již ale uvedl, zdroje, které by pro podporu ze strany státu byly v tuto chvíli zcela 

transparentní, nemáme.  

 

Tolik k ekonomické situaci ve sportu a v našem svazu. 

 

 

Co se činnosti vedení svazu týká, tu dle stanov během období mezi valnými hromadami zajišťoval 

výkonný výbor. Pětičlenný VV se pravidelně scházel, řešil současné i archivní problémy a zajišťoval 

tak chod naší společnosti i přes zmíněné překážky. 

 

Vyjmenovávat tady činnost a úspěchy či neúspěchy jednotlivých komisí, by bylo asi bezpředmětné, 

neboť předsedové těchto komisí Vás ve svých samostatných zprávách budou o své činnosti  

informovat sami. 
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Výkonný výbor se v průběhu uplynulého roku na svých jednáních zabýval především plněním  

jednotlivých bodů usnesení z VH 2009. 

 

Svaz samozřejmě neustal ve spolupráci s trenérskou školou Ronnie.cz ve smyslu licencí trenérů II. 

třídy. Pro zlepšení metodiky se připravuje i školení trenérů III. třídy. Co se dvouletého studia na FTVS 

UK pro trenéry I. třídy kulturistiky týče, zastřešila veškeré úkony, tak jako v předešlém roce - 

konzultace a zkoušky - PaeDr. Eva Stackeová, na základě osobních konzultací s mojí osobou. 

 

Co se práce DK týče, ta pokračovala ve své činnosti od začátku svého zvolení s předsedou Martinem 

Loudou. Jednotlivé případy byly řešeny samostatně a  individuálně, tam, kde bylo třeba zajistit další 

informace k objektivnímu posouzení a závěru, projednával tyto případy společně s VV jako druhou 

instancí v případě odvolání. 

 

Znovu, jako v roce 2009, musím poděkovat za významnou spolupráci Ing. Martinu Jebasovi za 

zviditelnění našeho sportu širší základně členů a veřejnosti, závodníkům za  jejich vynikající výsledky 

na soutěžích včetně nejvyšších evropských a světových šampionátů, se kterými Vás seznámí 

reprezentační trenér Vjačeslav Vinogradov. 

 

Co se sponzorství týče, nemohu zde neuvést významnou pomoc  Ronnie.cz, Světa kulturistiky a 

dalších, jejíchž finanční a materiální podpora významně svazu a pořadatelům soutěží pomohla. 

Členům výboru, kteří v takovémto hektickém prostředí zvládali svoje povinnosti vůči Vám, kteří jste si 

je vybrali k zastupování, i těm tímto způsobem vyjadřuji poděkování. 

 

 

Rád bych se samozřejmě zmínil i o společnosti  SKFČR, s. r. o., z mého pohledu již dávno mrtvé 

firmě, která byla svazem jako občanským sdružením před několika lety zřízena. 

 

Vzhledem k tomu, že současně vykonávám funkci jednatele této firmy, mám dostatečný přehled o této 

společnosti vyplývající  ze čtvrtletní povinnosti plátcovství DPH a s tím spojeného účetnictví a jednání 

s příslušným finančním úřadem v Praze. 

 

Od nešťastného roku 2006, kdy se objevily problémy ve vedení společnosti a účetnictví samotném, 

proběhlo několik fází revitalizace, chcete-li, této společnosti. Rekonstrukce účetnictví, dohadné, 

neprokazatelné výdaje a příjmy, nekomunikace s bývalým jednatelem atd., to jsou jen úlomky 

skutečné reality spojené s činností této společnosti. 
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Na minulé VH byl pověřen pan Zajíček a pan Radek Libeňský dohledáním a došetřením 

rozporovaných položek, vyplývajících  z auditu této společnosti. Přes opakované výzvy nebyl tento 

bod usnesení splněn a ani posilovací stroje a další majetek v původní hodnotě 282.448 Kč dohledán. 

Komise, k tomuto účelu VV vytvořená, provedla likvidaci tohoto majetku a VV ji 21. 7. 2010 schválil. 

Účetně byla tato likvidace rozhodnutím VV na základě prohlášení VV následně provedena. K 

dnešnímu dni nemá SKFČR, s. r. o. tedy žádný majetek a je možno tuto společnost zrušit. 

 

S tím samozřejmě souvisí i převzetí závazků a pohledávek této společnosti a jediným příslušným 

partnerem je zřizovatel této společnosti – občanské sdružení SKFČR. 

 

Navrhuji proto, aby dnešní VH přijala a schválila usnesením z této VH převod závazků a pohledávek 

formou smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí závazků na občanské sdružení SKFČR a 

schválila  prodej obchodního podílu společnosti, a dále aby  VH pověřila kompetentní osobu - 

jednatele společnosti - vyhledáním zájemce o odkup obchodního podílu za účelem prodeje 

společnosti, což se za dané situace jeví nejméně ekonomicky náročným. Je třeba, aby VH dala VV 

mandát k zajištění administrativních úkonů vedoucích k plnění tohoto usnesení.  

 

Pro zajímavost, závazky a pohledávky této společnosti jsou vzácně vyrovnané: 

- aktiva:  3.862.968,92 Kč 

- pasiva: 3.842.452,26 Kč 

- rozdíl:  + 20.534,66 Kč 

 

Tok finančních prostředků v této společnost, která nevykazuje žádnou činnost, zbytečně zatěžuje 

společnost finančně platbami za vedení a zpracování účetnictví, daňové poradenství a další služby 

ekonomického a právního charakteru. Konkrétní údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze k účetní 

uzávěrce, výkazu zisků a ztrát a rozvaze. 

 

Ze zákona jsou tyto materiály umísťovány na stránkách obchodního soudu a veřejně dostupné. 

 

Tolik k situaci svazu a společnosti SKFČR, s. r. o. 

 

 

V závěru bych ještě jednou poděkoval závodníkům, sponzorům a všem obětavým i bezejmenným 

členům, kteří podporují kulturistiku, cítí s ní a mají zájem o její stav, o čemž mě přesvědčovali velmi 

často svými dotazy za to, že i v dobách nejtěžších, které už snad máme za sebou, svaz podrželi. 
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Oznamuji  tímto, že ke dni 31. května 2011 odstupuji z funkce prezidenta SKFČR a z postu člena 

výboru SKFČR. Spolupráci a práci pro svaz  se samozřejmě nebráním  a budu rád, pokud budu moci 

být jakkoliv  svými zkušenostmi a vědomostmi nápomocen. 

 

Děkuji, že mi bylo umožněno po tak dlouhé období ve výboru svazu pracovat, podílet se na organizaci 

a chodu naší společnosti. 

 

František Porteš 
prezident SKFČR 


