
Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu 
SiliconHill.

Vypracoval: Jan Recina, člen dozorčí rady klubu SiliconHill

V Praze, dne 30.9.2008.

Dne 11.5.2008 na schůzce členů dozorčí rady s bývalým vedoucím projektu fitcentrum Radkem 
Šalomonem a dnes již také s bývalým předsedou klubu SiliconHill J. Kašparem byla konstatována 
ze strany R.  Šalomona a  J.  Kašpara následující  skutečnost:  „v kanceláři  SH je  víc  příjmových 
dokladů  o  výběru  za  cvičení  za  r.  2007  (doklady  fitcentra),  než  odpovídá  odvedené  částce  v 
pokladně SH“ (viz příloha č. 1). Jedná se o období 1. pol. roku 2007.

Dne 27.6.2008 vyzvala DR řešitele projektu fitcentrum, aby doložili veškeré příjmy z ekonomické 
činnosti  fitcentra  za r.  2007 klubu SiliconHill.  Na tuto výzvu reaguje R. Šalomon tím, že není 
uzavřen ani rok 2006 a že některé příjmové doklady fitcentra za r. 2006 má stále u sebe. Nejprve je 
prý potřeba uzavřít rok 2006 a následně se může uzavřít i rok 2007. Kromě tohoto prohlášení se nic 
neděje.

Do 30.6.2008 nedodali řešitelé projektu fitcentrum účetní doklady týkající se ekonomické činnosti 
projektu fitcentrum za rok 2007 a ani výroční zprávu projektu, ačkoliv měli tuto povinnost a byly k 
ní vícekrát vyzíváni, včetně představenstva klubu SiliconHill. Z toho důvodu nemohla být 
dokončena účetní závěrka SU za r. 2007, nemohlo být podané daňové přiznání k dani z příjmů za 
rok 2007 u správce daně na Praze 6. SU požádala o výjimku splnit daňovou povinnost za rok 2007 
k 30.9.2008.

Dne 30.6.2008 dozorčí rada klubu SiliconHill hlasuje o návrhu o  POZASTAVENÍ FINANČNÍ 
ČINNOSTI FITCENTRA SH (do doby, než se vyřeší situace). 

Dne  7.7.  2008  vydává  DR  oficiální  stanovisko  k  pozastavení  ekonomické  činnosti  projektu 
fitcentrum, viz příloha č. 2.

Dne 15.7. 2008 vyzývá současný předseda klubu SiliconHill J. Dostál nynějšího vedoucího projektu 
fitcentrum M. Komoně, aby doložil všechny příjmy fitcentra za r. 2007, účetní doklady, výroční 
zprávu  atd.  Splnění  této  výzvy  je  podmíněno  pozastavením  ekonomické  činnosti  projektu 
fitcentrum.

Dne 8.8.2008 poskytuje M. Komoň konečný přehled o ekonomické činnosti projektu fitcentrum za 
léta 2006 a 2007. Vedle poskytnutých inventarizačních stavů počítadel solária atd.  došlo také k 
předání výroční zprávy Fitcentra za r. 2007 a účetních dokladů za období 02/2007 – 12/2007. Dle 
vyjádření M. Komoně byly doklady za r. 2006 odevzdány všechny do kanceláře SH a účetnímu SU.

Dne 20.8.2008 DR vyzývá  M.  Komoně,  aby poskytl  seznam poskytnutých  plnění  (za  masáže, 
cvičení  atd.)  za  1.  pol.  2008 ve  fitcentru.  M.  Komoň přichází  s  tvrzením,  že  byly z  fitcentra 
odcizeny všechny doklady od 1.1.2008 do 21.4.2008, viz příloha č. 3

Dne 25.8. 2008 DR vyzývá M. Komoně, aby udělal stop stav všech financí a odevzdal veškerou 
hotovost fitcentra do pokladny klubu SiliconHill. 



Dne 27.8.2008 dochází k odvodu všech financí fitcentra do pokladny SH (vyjma 1.857,- Kč, které 
zůstávají v pokladně fitcentra, aby prý bylo z čeho vracet).

Dne  3.9.  2008  představenstvo  klubu  SiliconHill  schválilo  příjmy  fitcentra  za  rok  2007  podle 
výroční zprávy fitcentra za rok 2007.

Dne 4.9.2008 se uskutečnila schůzka DR se zástupci projektu fitcentrum a s účastí prezidenta SU.
Na schůzce vyšly najevo tyto skutečnosti: 

1) - R. Šalomon opustil funkci vedoucího projektu Fitcentrum k 31.12.2007. Od 1.1.2008 do 
6.5. 2008 neměl projekt fitcentrum vedoucího. Od   7.5.2008 se stal novým vedoucím 
projektu fitcentrum M. Komoň.

2) - V době, kdy neměl projekt Fitcentrum vedoucího se neodváděly peníze do pokladny SH. V 
té době se peníze hromadily ve fitcentru a z Fitcentra byly nakonec odcizeny jak peníze, tak 
doklady o výběrech hotovosti od cvičenců a evidenční kniha. Krádež je odhadována na 
40-60 tis. Kč. 

3) - Na schůzce byly předány R. Šalomonem výběrové doklady za cvičení, masáže atp. za celý 
r. 2006 a 01,02/2007. Abychom mohli vyčíslit celkovou ztrátu fitcentra, je nezbytně nutné, 
aby byly tyto doklady seřazeny a účetně inventarizovány. V tento moment leží tyto doklady 
na bloku 1, v kanceláři SiliconHill. 

 

Dne 6.9. 2008 předseda SH pozastavuje ekonomickou činnost projektu fitcentrum, viz příloha č. 4.

Dne 11.9.2008 předseda SH pozastavuje projekt Fitcentrum, viz příloha č. 5

Dne 16.9.2008 zveřejňuje  S.  Šmejkal  ve spolupráci  s  DR propočet  ztrát  fitcentra,  které  je  dne 
17.9.2008 prezentováno na zasedání představenstva klubu SiliconHill, viz příloha č. 6

Dne 19.9.2008 zpracován dokument  Výpočet  ekonomických příjmů fitcentra  SilihonHill  za  rok 
2007 a 2008 S. Šmejkalem, viz příloha č. 7.

Dne 23.9.2008 zveřejněna omluva představenstva klubu SH členům SH k projektu fitcentrum, viz 
příloha č. 8

Dne 24.9.2008 na zasedání představenstva přijata  metodika výpočtu a zaúčtování  ztrát  projektu 
fitcentrum.

Dozorčí rada klubu SiliconHill dospěla svým šetřením k následujícím závěrům:

1) Očekávaný zůstatek pokladny fitcentra k 18.9.2008 dělá dle kvalifikovaného odhadu 
113.107,- Kč. 

2) K 18.9.2008 chybí v pokladně fitcentra finanční hotovost ve výši 113.107,- Kč.

3) V průběhu ekonomicko-hospodářské činnosti fitcentra v roce 2007 a v průběhu 1. poloviny 
roku 2008 docházelo soustavně ke ztrátám a krádežím finančních hotovostí z pokladny 
fitcentra.



4) Není možné jednoznačně určit viníka těchto krádeží a ztrát. V průběhu roku 2007 a 1. 
poloviny roku 2008 mělo dle zjištěných skutečností přístup ke kase fitcentra více lidí a to 
jak ze strany řešitelů projektu tak ze strany cvičitelů (maserů atd.). A dále v 1. polovině roku 
2007 mohli přijít do styku s finanční hotovostí z pokladny fitcentra i pokladní klubu 
SiliconHill, viz příloha č. 1, kteří v některých případech nevystavovali na přijaté peníze z 
fitcentra do pokladny klubu SH pokladní blok příjmový. 

5) V průběhu roku 2007 byla tehdejšímu vedoucímu R. Šalomonovi známa skutečnost 
finančních ztrát, ovšem nebyla jím zjednána náprava a nebyla přijata žádná opatření ke 
snížení (eliminaci) těchto ztrát.

6) Bývalý předseda klubu SiliconHill J. Kašpar nepozastavil projekt fitcentrum, ikdyž 
prokazatelně věděl, že v období od 1.1.2008 do 7.5.2008 neměl projekt vedoucího. V tomto 
období došlo ke ztrátám účetních záznamů za období roku 2008 a ke ztrátám a krádežím 
finančních hotovostí.

7) Bývalý předseda klubu SiliconHill J. Kašpar měl 16.2. 2008 pozastavit projekt fitcentrum a 
to v momentě, kdy projekt fitcentrum nesplnil povinnost a neodevzdal závěrečnou výroční 
zprávu a účetní rozvahu za r. 2007. 

8) Účetní mechanismy (tzn. evidence každé transakce MD/DAL) ve fitcentru od jeho vzniku 
neodpovídají zákonu o účetnictví. Od samého počátku fungování fitcentra nebyl veden 
peněžní deník (pokladní kniha, měsíční kniha příjmů/odvodů do pokladny SH). 

9) V průběhu kontroly byly zjištěny závažné nedostatky ve vykazování odpracovaných hodin 
cvičitelů, které byly následně uplatňovány pro mzdy na základě DPP.

10) Členové představenstva klubu SH se v období roku 2007 a od 1.1.2008 do 9.5.2008 
nezajímali o projekt fitcentrum, dodržování rozpočtové kázně rozpočtu fitcentra, které bylo 
dle zjištění dozorčí rady soustavně přečerpáváno (např. 2. pol. roku 2007 přečerpáno o 
60.078,- Kč). Nikým nebyla učiněna kontrola, zda-li přečerpání rozpočtů v minulých 
obdobích v celkové výši 126.109,- Kč byla skutečně žádoucí.

11)  Představenstvo klubu SH schválilo rozpočet fitcentra pro období 1. pol. r. 2008 v rozporu se 
stanovenými pravidly a to bez dodání závěrečné zprávy fitcentra za r. 2007. 

12) Současný vedoucí projektu fitcentrum M. Komoň spolupracoval s dozorčí radou až do 
samého konce tohoto šetření.

Dozorčí rada klubu SiliconHill přijala dnešního dne následující usnesení:

1) Dozorčí  rada  doporučuje  představenstvu  klubu  SiliconHill  k  odsouhlasení  Výpočet 
ekonomických příjmů fitcentra SiliconHill za rok 2007 a 2008 zpracována dne 19.9.2008 
Stanislavem Šmejkalem (viz příloha č. 7). Tento přehled by měl být použit pro vyčíslení 
ztrát klubu SiliconHill. Metodika výpočtu příjmů fitcentra za masáže za období roku 2008 
(období  ztracených  dokladů)  se  nám  zdá  být  spravedlivá,  přiměřená  a  korelující  se 
skutečností.

2) Dozorčí rada navrhuje zaúčtovat v účetnictví SU o.s. částku 113.107,- Kč na účet č. 569 – 
manka a škody na finančním majetku.



3) Dozorčí  rada  doporučuje  představenstvu  klubu SH,  aby odvolalo  současného vedoucího 
projektu fitcentrum M. Komoně z pozice vedoucího. 

4) Dozorčí rada doporučuje představenstvu klubu SH, aby odvolalo všechny současné řešitele 
projektu fitcentrum, kteří  měli v roce 2007 a v 1. polovině roku 2008 fyzický přístup k 
finančním hotovostem v pokladně fitcentra. 

5) Dozorčí rada doporučuje předsedovi klubu SH obnovit částečně projekt fitcentrum. Projekt 
fitcentrum by měl nejprve fungovat pouze pro účely posilovny a zájmových místností bez 
ekonomické činnosti, tzn. zajištěn jen nutný provoz. Musí být ale splněny tyto podmínky:

a) musí být jmenován nový vedoucí projektu fitcentrum
b) vedoucí projektu fitcentrum musí mít podepsánu hmotnou odpovědnost za svěřené 
finanční prostředky; zde je vhodné se zamyslet nad odměňováním vedoucího 
projektu fitcentrum mzdou; 
c) vedoucí projektu fitcentra musí být proškolen z bezpečnostních předpisů a musí 
být seznámen s výkonem funkce vedoucího (resp. se zodpovědností)
d) musí být udělána inventarizace -  inventura majetku klubu SH v prostorách 
fitcentra a porovnána s účetnictvím.

6)  Dozorčí rada doporučuje obnovit plně projekt fitcentrum (tzn. i pro ekonomickou činnost) 
až:

e)  budou přijaty takové mechanismy, které eliminují riziko možné ztráty finanční 
hotovosti 

- kartový bezhotovostní systém
- hotovostní systém a vedení průkazných zápisů o finančních transakcích
- k pokladně by měli mít přístup pouze spolupracovníci, kteří budou sdílet  
hmotnou odpovědnost.

7) Jelikož je práce v klubu a pro klub založena na dobrovolnosti  a jelikož nebyla nikým z 
vedoucích  fitcentra  podepsána  hmotná  zodpovědnost  za  kasu  fitcentra,  není  možné  po 
komukoliv vymáhat jakoukoliv finanční částku.

8) Dozorčí  rada  se  neshodla na vyjádření,  zda-li  doporučit  představenstvu  klubu SH, resp. 
prezidentu SU o.s. postoupit tuto věc orgánům činných v trestním řízení a ponechává tak 
toto rozhodnutí plně v kompetenci výkonné moci SU o.s.

9) Dozorčí rada vyzývá k rezignaci na svůj mandát ty současné členy představenstva,  jejichž 
funkční období zahrnuje rok 2007 a 1. polovinu roku 2008 a kteří nemohou obhájit svou 
nečinnost  ve smyslu řešení  problému fitcentra.  Dozorčí  rada je  toho názoru,  že  členové 
představenstva, kteří působili v představenstvu v r. 2007 a v 1. pol. roku 2008, nesou osobní 
podíl  viny na  vzniku  a  neřešení  této  situace,  zejména svou nečinností  a  nedostatečným 
plněním svých povinností.

Jan Recina
člen dozorčí rady klubu SiliconHill, SU, o.s.

V Praze dne 30.9.2008



Příloha č. 1

Shrnutí zjištění ze setkání DR s Jaromírem Kašparem a Radkem Šalomonem v kanceláři SH dne 7.5.2008: 

A) Pokladna klubu SiliconHill
====================== 

 - veškerý výběr z bankomatu jde do pokladny SH proti dokladu, následně se čerpá z pokladny 
 - takto to trvá od funkčního období J. Kašpara (9.5.2007) 
 - odpovědnost za pokladnu: 

  od 1.1.2007 do 28.2. 2007 - Fleišman měl pokladnu u sebe na pokoji 
  28.2.2007 – doklady fitcentra předány S. Šmejkalovi, účetní SU o.s.

 od 13.2.2007 - pokladnu také Z. Čech
 od 1.3.2007 - do konce března/2007 Lovětínský 
 od 4.4. do 24.4.2007 Lovětínský marodil, v mezidobí řešena pokladna Z. Čech (doklady č. 35-48) 
 od 24.4.2007 do 18.6.2007 - Lovětínský  (číselná řada a dokladová řada souhlasí) 
 od 18.6.2007 - Šalomon 
 od 19.6.2007 - Kašpar / Sekretářka 

 - problémy: 

   Chybějící odvod 40000kč z fitcentra do pokladny SH 
  
  - vysvětlení situace: 

Peníze jsou ve fitcentru vybírány ze 3 zdrojů - cvičení, masáže a solárium. 

Cvičení - cvičenci podepíší doklad o zaplacení, jehož originál je ve fitcentru. Peníze putují do pokladny 
fitcentra, která je neoficiální, jedná se jen o úložné místo 

Masáže - stejně jako cvičení. Masér dostane plat dle počtu masáží, který je vyšší než vybíraná částka. Aby si 
nemohl napsat víc masáží a sám je zaplatit (a získat rozdíl plat/cena masáže), je funkční rezervační systém, 
dle kterého masáže probíhají. Toto jsme neprověřovali. 

Solárium - má mincovník a počitadlo. Počitadlo nebylo restrováno, proto se zisk vyměřuje vůči počátešní 
hodnotě. Mince jsou taxikem dopraveny do ČNB a směněny za bankovky. 

Ze cvičení a masáží donáší do pokladny SH peníze R. Šalomon. Ze solária tak činí M. Komoň. Přístup k 
pokladně fitcentra mají dále maséři a cvičitelé. 

Problém/zjištění: v kanceláři SH je víc dokladů o výběru za cvičení (doklady fitcentra) než odpovídá 
odvedené částce v pokladně SH. Proč a jak se tak stalo nelze uspokojivě vysvětlit. 

R. Šalomon tvrdí, že nemá doklady o příjmu peněz do pokladny SH, protože si je nevzal.

Řešitelé projektu fitcentrum (lidé podílející se na projektu fitcentrum k 14.12.2007):
David Hromadka, Martin Komon, Vitezslav Tuma, Iva Latnerova, Roman 
Havlicek, Roman Nesvadba, Veronika Hamsova, Eva Jirsova, Marika 
Hrdinova, Irena Necesana, Marketa Jonasova, Petr Stach  

Doporučení: 
 - vklady z fitka (interní) by měly mít inkrementální značku 
 - na fond a zpracování peněz z fitcentra by měl existovat kontrolní mechanismus a odpovědné osoby 



Příloha č. 2 

------- Původní zpráva --------
Předmět: Doporuceni pozastaveni ekonomicke cinnosti Fitcentra SH
Datum: Mon, 07 Jul 2008 12:12:47 +0200
Od: Jan Recina <jan.recina@netsafe.cz>
Komu: Jiří Dostál <jirka.dostal@sh.cvut.cz>

Dozorci rada vyziva predsedu klubu SH, aby pozastavil financni cinnost fitcentra klubu SH!

V prubehu minuleho/tohoto tydne hlasovala dozorci rada klubu SiliconHill o pozastaveni ekonomicke / 
financni cinnosti projektu Fitcentrum klubu SH.

b) POZASTAVENI FINANČNÍ ČINNOSTI FITCENTRA SH
(do doby, než se vyřeší situace)

- celkem: 4 clenove, pro: 3, zdrzel se: 1
status: schvaleno

Predminuly a minuly tyden setrila dozorci rada SH v ramci uzavreni ucetni zaverky SU CVUT o.s. za r. 2007 
hotovostni pokladnu klubu SH. Pri te prilezitosti vysly najevo zasadni nesrovnalnosti ve fungovani a 
financovani Fitcentra.

Dozorci rada pojala duvodne podezreni na nekale praktiky ve fitcentru. Zvlastne je podezreni, ze odevedne 
penize z fitcentra do pokladny klubu SH za obdobi r.2007 jsou mnohem nizsi, nez byly prijmy fitcentra za 
stejne obdobi. Toto duvodne podezreni se snazili clenove Dozorci rady vyvratit ucetnictvim
fitcentra, bohuzel nam jej vedouci fitcentra R. Salamon odmitl poskytnout.

Pozastaveni financni cinnosti fitcentra se tyka veskere ekonomicke aktivity a cinnosti, kterou fitcentrum 
provozuje a to at na plneni jiz smluvena, tak na plneni nove uzavrena. Toto se netyka provozu
fitcentra jako takoveho, tzn. mely by byt prijaty takova opatreni, aby byl zajisten zakladni provoz posilovny 
a malych telocvicen.

Navrhujeme pozastaveni ekonomicke cinnosti fitcentra klubu SH:

1) predlozeni ucetnictvi fitcentra za obdobi r. 2006 a r.2007 a jeho uzavreni (tzn. porovnani s pokladnou 
klubu SH a ucetnictvim SH)

2) prezkoumani ucetnictvi fitcentra za obdobi r. 2006 a r. 2007 dozorci radou SH ve vecech:

- veskere prijmy fitcentra
- celkove vydaje fitcentra
- odvody fitcentra klubu SH
- platby mezd a odmen na zaklade DPP
- platnost DPP

V tento moment je vycislena castka odvedenych penez fitcentra za masaze a cviceni r. 2007, ktera ovsem v 
pokladne klubu SH chybi, na cca 40.000,- V tento moment delaji odvody fitcentra klubu SH za obdobi r. 
2007 dle zaevidovanych ucetnich dokladu v pokladne SH celkovou castku 45.790,00 Kc.

Celkove se ve fitcentrum vyplatilo na vsech DPP za r. 2007 129.690,- Kc na hrubych mzdach. DPP byly 
uzavreny v nekterych pripadech i na 500,- Kc / hod.

V tento moment nemame vubec prehled o ekonomicke cinnosti fitcentra. Zastupci fitcentra odmitaji predat 
ucetnictvi r. 2007 klubu SH a SU. SU nemuze podat ucetni zaverku za r. 2007 jako uzavrenou, prave z 
duvodu neuzavrenych financi projektu fitcentrum klubu SH.



3) musi byt prijata takova opatreni, aby se maximalne zamezilo ztratam financni hotovosti z pokladny 
fitcentra. Je potreba nasadit takovy system, aby bylo fitcentrum z ekonomickeho hlediska kdykoliv 
kontrolovatelne a jakekoliv prijmy/vydaje dolozitelne.

Jan Recina
clen dozorci rady SH



Příloha č. 3

-------- Původní zpráva --------
Předmět: Re: [Fitcentrum] Podminecne pozastaveni ekonomicke cinnosti projektu FITCENTRUM
Datum: Wed, 20 Aug 2008 11:16:03 +0200
Od: Jan Recina <jan.recina@netsafe.cz>
Komu: Martin Komon <M.Komon@SiliconHill.cz>
Kopie: dr@sh.cvut.cz, Jiří Dostál <jirka.dostal@sh.cvut.cz>

Ahoj Martine,

jelikoz ucetne nesouhlasi odvody fitcentra do pokladny klubu SH za r. 2007 (resp. nesouhlasi financni 
zustatek ke konci r. 2007), chtel bych Te pozadat, zda-li bys mohl dozorci rade klubu SiliconHill poskytnout
seznam poskytnutych plneni za 1. pol r. 2008 za ktere inkasovalo fitcentrum financni hotovost:

evidence prijmu fitcentra r. 2008
     - masaze
     - cviceni
     - vybrano celkem
Diky, johnny5
--
clen dozorci rady klubu SiliconHill

------- Původní zpráva --------
Předmět: Re: [Fitcentrum] Podminecne pozastaveni ekonomicke cinnosti projektu FITCENTRUM
Datum: Thu, 21 Aug 2008 20:32:30 +0200
Od: Martin Komon <M.Komon@SiliconHill.cz>
Komu: dr@sh.cvut.cz
Kopie: Jiří Dostál <jirka.dostal@sh.cvut.cz>, Jakub Andr <j.andr@sh.cvut.cz>

Ahoj,

tak jak jsem doufal, ze rok 2008 uz bude v pohode, tak zrejme nebude. Chybi totiz doklady od zacatku roku 
(1.1.2008) do 21.4.2008 a to vsechny v tomto obdobi (=nemam ani jeden). Radek udajne od prosince zadne 
doklady z fitka neodnasel, ja do te doby tohle vubec neresil. Nyni po zkompletovani toho, co jsem mel u 
sebe a toho, co bylo aktualne ve fitku, mam doklady od 21.4. (jak masaze tak cviceni) do ted.
Udelal jsem strucny prehled techto dokladu, ale bojim se, ze takto samotne to nebude asi k nicemu.
Martin

-------- Původní zpráva --------
Předmět: Re: [Fitcentrum] Podminecne pozastaveni ekonomicke cinnosti projektu FITCENTRUM
Datum: Thu, 21 Aug 2008 20:38:37 +0200
Od: Martin Komon <M.Komon@SiliconHill.cz>
Komu: Jan Recina <jan.recina@netsafe.cz>

Ahoj Honzo,

ty chybejici doklady si nedokazu nijak vysvetlit, nemam nejmensi poneti, kde by mohly byt. Za predpokladu 
ze se nesebraly a neutekly samy jim musel nekdo pomoct. Pristup do k nim mela ale od dubna rada lidi, 
dopatrat se cekoholiv nepovazuji vzhledem k okolnostem za realne mozne. Zajimalo by me, co bys mi 
osobne poradil, ze bych s tim mel delat? Tohle uz je dost i na me, takovehle veci jsem v SU fakt nikdy 
necekal.
Zdravi, Martin



Příloha č. 4

-------- Původní zpráva --------
Předmět: Pozastaveni ekonomicke cinnosti projektu FITCENTRUM
Datum: Sat, 6 Sep 2008 12:28:28 +0200
Od: Jiří Dostál <jirka.dostal@sh.cvut.cz>
Komu: '[priv] Konference vedeni klubu SH' <vedeni@lists.sh.cvut.cz>, <dr@sh.cvut.cz>, 
<z.horak@sh.cvut.cz>

=== CTETE VSECHNO PODROBNE AZ DO KONCE ===

Ahoj,

vzhledem k skutecnostem, ktere zjistila DR SH a po domluve s vedoucim
projektu fitcentrum a presidentem SU

POZASTAVAJI EKONOMICKOU CINNOST PROJEKTU FITCENTRUM

a to ke dni 6. 9. 2008 od 23:03 do odvolani.

Fitcentrum na bloku 2 bude v provozu s nasledujicimi omezenimi:
- mimo provoz solarium, masaze, kurzy s cviciteli
- pojede pouze telocvicna pro idividualni cviceni
- zakaz cerpani z rozpoctu SH, polozka fitcentrum
- hrazeny budou pouze havarijni a planovane servisni opravy (minimalizace
moznych ztrat z duvodu oppotrebeni)
- male posilovny na blocich zustavaji v provozu beze zmen

Znovuspusteni cinnosti projektu planuji koncem zari, do te doby je potreba
nastolit ve fitku takove postupy, aby nemohlo dochazet ke ztratam financi.

Na predstaventsvu 17. 9. se musime domluvit a prijmout taokva opatreni,
ktera do budoucna podobnym zratam zamezi.

Zadam vedeni fitcentra o spolupraci s predstavestvem. Vyzyvam predstavestvo
SH aby vec konstruktive resilo. Jako priklad si muzeme vzit mejl S. Smejkala
(v priloze) ktery popisuje moznosti, jak zamezit ztratam (probrano na
schuzce Jir Xyl Cze Sme Kom). Prosim prostudujte si situaci a 17. 9. doufam
celou situaci vyresime.

P. S. Uvedomte si, ze ten problem neni maly a ze necinnosti predstavestva se
muze jen prohloubit k horsimu.

jirak

Bc. Jiri Dostal 
predseda klubu Silicon Hill



Příloha č. 5

-------- Původní zpráva --------
Předmět: Pozastaveni projektu FITCENTRUM
Datum: Wed, 10 Sep 2008 22:04:02 +0200
Od: Jiří Dostál <jirka.dostal@sh.cvut.cz>
Komu: '[priv] Konference vedeni klubu SH' <vedeni@lists.sh.cvut.cz>, <dr@sh.cvut.cz>,

<fitcentrum@siliconhill.cz>

Ahoj,

s ucinnosti od 11. 9. 2008 23:03 pozastavuji projekt fitcentrum UPLNE az do
odvolani (tzn. veskery provoz ve fitku na bloku 2). Ctecky karet pri
vstupech budou deaktivovany, pristupovy seznam na vratnici bloku 2 bude
docasne zrusen - pristup do fitka budou mit pouze drzitele klicu. Davam cas
vedoucimu projektu, aby dal toto na vedomi uzivatelum.

Zaverem: Verim, ze toto uzavreni bude docasne max v radech dnu a ze se
situaci podari v brzke dobe v SH a SU vyresit.

jirak

Bc. Jiri Dostal 
predseda klubu Silicon Hill



Příloha č. 6

-------- Původní zpráva --------
Předmět: Aktualizovaná verze propočtu ztrát fitcentra
Datum: Tue, 16 Sep 2008 17:27:10 +0200
Od: Stanislav Šmejkal <s.smejkal@sh.cvut.cz>
Komu: Jakub Andr <J.Andr@sh.cvut.cz>, Jan Recina <jan.recina@netsafe.cz>,  Jiří Dostál 
<jirka.dostal@sh.cvut.cz>

Disclaimer: Následující informace vychází z nepřesných údajů, které poskytl klub
Silicon Hill a mají pouze takovou relevanci jako zdroje, ze kterých vycházejí.

Prezentované možnosti ztrát ve fitcentru:

Globální počítadlo solárka:         171.549,- Kč
Odečteno za karty a žetony:          -5.504,- Kč
                                    -------------
Hotovostní příjmy solárium celkem:  166.045,- Kč
Zdroj: mail Jana Reciny z 20.8.2008 podle stavu z 8.8.2008

Příjmy z masáží, cvičení a půjčovné za brýle nejsou úplně jasné.
Doklady za rok 2008 se ztratily, resp. ztratila se jejich část.

                        varianta 1    varianta 2    varianta 3
                       ------------  ------------  ------------
Solárium celkem        166.045,- Kč  166.045,- Kč  166.045,- Kč (stav k 8.8.)
Masáže a cvičení 2007   55.710,- Kč   55.710,- Kč   67.040,- Kč
Masáže a cvičení 2008   44.231,- Kč   46.194,- Kč   53.725,- Kč
Odvody dle přílohy    -168.926,- Kč -168.926,- Kč -168.926,- Kč
                       ------------  ------------  ------------
Kolik chybí?            97.060,- Kč   99.023,- Kč  117.884,- Kč

Stanislav Šmejkal

***************************************************************
* Příloha: Odvody do pokladny SH po pololetích:               *
*-------------------------------------------------------------*
* Solarium-vklad:                                -10.000,- Kč *
*   Zdroj: Pokladna SH 9.3.2007                               *
* Vklad solárium-vklad                            -4.000,- Kč *
*   Zdroj: Pokladna SH 14.3.2007                              *
* Vklad-fitko-vklad                               -3.000,- Kč *
*   Zdroj: Pokladna SH 30.3.2007                              *
* Solarium                                        -1.056,- Kč *
*   Zdroj: Pokladna SH 30.6.2007                              *
*-------------------------------------------------------------*
* vklad do pokladny - masaze, cviceni, solarko:  -20.756,- Kč *
*   - masaze, cviceni, solarko:                               *
*   Zdroj: finance ref. 1231                                  *
*   Zdroj: Pokladna SH 20. 9.2007 (-5.011,-)                  *
*   Zdroj: Pokladna SH 24. 9.2007 (-1.505,-)                  *
*   Zdroj: Pokladna SH  7.10.2007 (-3.297,-)                  *
*   Zdroj: Pokladna SH  8.10.2007 (-9.416,-)                  *
*   Zdroj: Pokladna SH 14.10.2007 (-1.527,-)                  *
* masaze, cviceni:                                -3.478,- Kč *
*   - odvod z pokladny fitka                                  *
*   Zdroj: finance ref. 1234                                  *



*   Zdroj: Pokladna SH 27.10.2007                             *
* Prijem z cviceni, masazi:                       -3.500,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 1273                                  *
*   Zdroj: Pokladna SH 15.11.2007                             *
*-------------------------------------------------------------*
* Vklad ze solarka (drobne)                       -2.036,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 193                                   *
* Vklad ze solárka                               -12.000,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 301                                   *
* Vklad ze solárka                                -7.350,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 294                                   *
* Vklad ze solárka                                -6.980,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 315                                   *
* Vklad za brýle na solárko                         -870,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 351                                   *
* Vklad ze solárka                                -3.255,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 365                                   *
* Vklad - solárko, masáže                        -49.935,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 431                                   *
*-------------------------------------------------------------*
* Příjem ze solárka                               -1.817,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 695                                   *
* Příjem ze solárka                              -28.470,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 670                                   *
* Příjem za masáže a cvičení                      -8.000,- Kč *
*   - masáže 5.500,- Kč, cvičení 2.500,- Kč                   *
*   Zdroj: finance ref. 671                                   *
* Příjem ze solárka                               -2.423,- Kč *
*   Zdroj: finance ref. 679                                   *
*-------------------------------------------------------------*
* Souhrn - odvody do pokladny  1-6/2007:         -18.056,- Kč *
* Souhrn - odvody do pokladny 7-12/2007:         -27.734,- Kč *
* Souhrn - odvody do pokladny  1-6/2008:         -82.426,- Kč *
* Souhrn - odvody do pokladny  1-8/2008:         -40.710,- Kč *
***************************************************************

**********************************************************
* Příloha: Odhady příjmů k 31.7.2008 - varianty:         *
*--------------------------------------------------------*
* Varianta 1 - podle dodaných dokladů - odhad 1-8/2008:  *
* Brýle   2007:   1.530,- Kč / 330,0 dní =   4,64 Kč/den *
* Cvičení 2007:  18.750,- Kč / 386,0 hod =  48,58 Kč/hod *
* Masáže  2007:  35.430,- Kč / 299,0 hod = 118,49 Kč/hod *
*                -----------                             *
*                55.710,- Kč                             *
* Brýle   2008:  213   dní *   4,64 Kč/den =    989,- Kč *
* Cvičení 2008:  264,5 hod *  48,58 Kč/hod = 12.849,- Kč *
* Masáže  2008:  256,5 hod * 118,49 Kč/hod = 30.393,- Kč *
*                                            ----------- *
*                                            44.231,- Kč *
*--------------------------------------------------------*
* Varianta 2 - masáže 130 Kč/hod - odhad 1-8/2008:       *
* Brýle   2007:   1.530,- Kč / 330,0 dní =   4,64 Kč/den *
* Cvičení 2007:  18.750,- Kč / 386,0 hod =  48,58 Kč/hod *
* Masáže  2007:  35.430,- Kč / 299,0 hod = 118,49 Kč/hod *
*                -----------                             *
*                55.710,- Kč                             *



* Brýle   2008:                                   0,- Kč *
* Cvičení 2008:  264,5 hod *  48,58 Kč/hod = 12.849,- Kč *
* Masáže  2008:  256,5 hod * 130,00 Kč/hod = 33.345,- Kč *
*                                            ----------- *
*                                            46.194,- Kč *
*--------------------------------------------------------*
* Varianta 3 - podle výroční zprávy - odhad 1-8/2008:    *
* Brýle   2007:   1.530,- Kč / 330,0 dní =   4,64 Kč/den *
* Cvičení 2007:  20.040,- Kč / 386,0 hod =  51,91 Kč/hod *
* Masáže  2007:  45.470,- Kč / 299,0 hod = 152,07 Kč/hod *
*                -----------                             *
*                67.040,- Kč                             *
* Brýle   2008:  213   dní *   4,64 Kč/den =    989,- Kč *
* Cvičení 2008:  264,5 hod *  51,91 Kč/hod = 13.730,- Kč *
* Masáže  2008:  256,5 hod * 152,07 Kč/hod = 39.006,- Kč *
*                                            ----------- *
*                                            53.725,- Kč *



Příloha č. 7
dokument Výpočet ekonomických příjmů fitcentra SiliconHill za rok 2007 a 2008 zpracována dne 19.9.2008 
Stanislavem Šmejkalem.



Příloha č. 8

------- Původní zpráva --------
Předmět: Omluva clenum klubu SH
Datum: Tue, 23 Sep 2008 10:25:12 +0200
Od: Jiří Dostál <jirka.dostal@sh.cvut.cz>
Přeposláno - Komu: Konference o deni v klubu SH pro cleny <klub@lists.sh.cvut.cz>
Komu: 'Konference o deni v klubu SH pro cleny' <klub@lists.sh.cvut.cz>, '[priv] Konference vedeni 
klubu SH' <vedeni@lists.sh.cvut.cz>

Ahoj,

predstaventvo klubu prijalo 17. 9. 2008 na sve schuzi nasledujici usneseni:

"Predstavenstvo klubu SH se omouva svym clenum za nedostatecny zajem o 
financni hospodareni fitcerntra, coz prispelo k soucasnemu stavu."

Jinymi slovy se vam omlouvame za to, ze kvuli male kontrole fitcentra doslo
ke ztrate cca. 100 000 Kc. Na naprave se pracuje a doufame, ze se nam
fitcentrum podari opet otevrit ze zacatkem noveho semestru.

Za predstavenstvo klubu SH

jirak

Bc. Jiri Dostal 
predseda klubu Silicon Hill



Příloha č. 9
Výroční zpráva projektu Fitcentrum za rok 2007, vypracována Radkem Šalomonem.


