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 Závěrečná zpráva
Ke dni 30. září 2009 byl pověřen Ondřej Szönyi předsedou dozorčí rady Pavlem Mlýnkem k 

prošetřením spolupráce projektu f
 

Došlo k osobní návštěvě fitcentra na Strahově za přítomnosti 
Čižinského. Člen dozorčí rady byl nejprve zpraven o fungování a administraci projektu, a pak mu byl 
představen počítač firmy dafit s.r.o.
služeb nedochází za úplatu. Poskytnuté informace byly dostatečné a pokryly všechny otázky. 

Člen dozorčí rady pověřený kontrolou si následně pokusil vyžádat kopii konečné podoby 
smlouvy-dohody mezi Fitcentrem Silicon Hill a 
správce neustále odkazoval na konferenci vedení
delším vyjednávání se Tomáš Čižinský nakonec uvolil k
Toto shledávám jako jediným nedostatkem na této jinak přínosné schůzce. Základní podklady k šetření 
by měly být členům dozorčí rady poskytovány a předkládány na vyžádání a ne je odkazovat na 
konference, či osobní dohledávání. 

 
Aspekty smlouvy-dohody byly přeposlány na expertízu k právníkovi, který vyhodnotil její obsah 

jakožto nevyhovující. Neobsahuje tzv. podstatné části, které jsou v zákoníku zpravidla vyjmenovány v 
příslušných "základních ustanoveních"

jakožto „možná“ spolupráce. Tudíž ji nelze brát za konečnou a platnou podobu smlouvy
Vzniká zde tedy riziko možné manipulace, podvodu, nedodržení podmínek, či různých jiných nevýhod 
plynoucí z tohoto.  

 
Jedním z možných scénářů, ke kterým díky těmto nedostatkům může dále dojít, je vytvoření 

monopolu pod dohledem projektu f
pošpinění dobrého jména klubu Silicon Hill a f
 
ZÁVĚR: DR SH doporučuje vedoucímu
smlouvě-dohodě mezi fitcentrem Silicon Hill a 
oficiální smlouvy a následné podepsá
základě plné moci) a firmou Dafit s.r.o.
požadavek, doporučuje DR SH ukončit veškerou spolupráci a činnost mezi subjekty. 
 
ODŮVODNĚNÍ: S přihlédnutím k fungování
zajištěna dobrá informovanost budoucích vedoucích členů tohoto projektu
členům SH. Proto by podklady ke spoluprá
definovány a přístupny.  
 
Schváleno dozorčí radou klubu SH v
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     Bc. Pavel Mlýnek    
      předseda DR SH   
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práva z šetření spolupráce s Dafit s.r.o.
Ke dni 30. září 2009 byl pověřen Ondřej Szönyi předsedou dozorčí rady Pavlem Mlýnkem k 

fitcentrum Silicon Hill a Dafit s.r.o.  

Došlo k osobní návštěvě fitcentra na Strahově za přítomnosti vedoucího
žinského. Člen dozorčí rady byl nejprve zpraven o fungování a administraci projektu, a pak mu byl 

dafit s.r.o. a její služby. Správce projektu ubezpečil, že k poskytování slev a 
služeb nedochází za úplatu. Poskytnuté informace byly dostatečné a pokryly všechny otázky. 

Člen dozorčí rady pověřený kontrolou si následně pokusil vyžádat kopii konečné podoby 
ody mezi Fitcentrem Silicon Hill a Dafit s.r.o.. Musel ovšem několikrát naléhat, protože jej 

správce neustále odkazoval na konferenci vedení, kam již dokument poslal před začátkem šetření
žinský nakonec uvolil k okamžitému přeposlání tohoto dokumentu. 

Toto shledávám jako jediným nedostatkem na této jinak přínosné schůzce. Základní podklady k šetření 
by měly být členům dozorčí rady poskytovány a předkládány na vyžádání a ne je odkazovat na 
konference, či osobní dohledávání.  

dohody byly přeposlány na expertízu k právníkovi, který vyhodnotil její obsah 
jakožto nevyhovující. Neobsahuje tzv. podstatné části, které jsou v zákoníku zpravidla vyjmenovány v 

"základních ustanoveních". Nejenže tedy nesplňuje kritéria daná zákonem, ale byla podána 
jakožto „možná“ spolupráce. Tudíž ji nelze brát za konečnou a platnou podobu smlouvy

manipulace, podvodu, nedodržení podmínek, či různých jiných nevýhod 

ním z možných scénářů, ke kterým díky těmto nedostatkům může dále dojít, je vytvoření 
monopolu pod dohledem projektu fitcentra Silicon Hill a jeho zpětné legalizace. Což může vést nejen k 

na klubu Silicon Hill a fitcentrum Silicon Hill, ale k jiným machinacím. 

doporučuje vedoucímu projektu fitcentrum, aby odstranil veškeré nedostatky ve 
itcentrem Silicon Hill a Dafit s.r.o., a to do 15. prosince 2009. Tj. vytvoření

podepsání prezidentem SU (nebo pověřenou osobou prezidentem SU na 
Dafit s.r.o.. Pokud k tomuto činu nedojde a nebud

ukončit veškerou spolupráci a činnost mezi subjekty. 

přihlédnutím k fungování fitcentrum Silicon Hill a funkci správce, měla by být 
zajištěna dobrá informovanost budoucích vedoucích členů tohoto projektu a transparentnost vůči 

. Proto by podklady ke spolupráci fitcentrum Silicon Hill a Dafit s.r.o.

v Praze dne 23. listopadu 2009  

                      ………………………......
     Ondřej Szönyi

    člen DR SH 

 IČO: 67981224 

spolupráce s Dafit s.r.o. 
Ke dni 30. září 2009 byl pověřen Ondřej Szönyi předsedou dozorčí rady Pavlem Mlýnkem k 

vedoucího projektu, Tomáše 
žinského. Člen dozorčí rady byl nejprve zpraven o fungování a administraci projektu, a pak mu byl 

a její služby. Správce projektu ubezpečil, že k poskytování slev a 
služeb nedochází za úplatu. Poskytnuté informace byly dostatečné a pokryly všechny otázky.  

Člen dozorčí rady pověřený kontrolou si následně pokusil vyžádat kopii konečné podoby 
. Musel ovšem několikrát naléhat, protože jej 

kam již dokument poslal před začátkem šetření. Po 
přeposlání tohoto dokumentu. 

Toto shledávám jako jediným nedostatkem na této jinak přínosné schůzce. Základní podklady k šetření 
by měly být členům dozorčí rady poskytovány a předkládány na vyžádání a ne je odkazovat na 

dohody byly přeposlány na expertízu k právníkovi, který vyhodnotil její obsah 
jakožto nevyhovující. Neobsahuje tzv. podstatné části, které jsou v zákoníku zpravidla vyjmenovány v 

je kritéria daná zákonem, ale byla podána 
jakožto „možná“ spolupráce. Tudíž ji nelze brát za konečnou a platnou podobu smlouvy-dohody. 

manipulace, podvodu, nedodržení podmínek, či různých jiných nevýhod 

ním z možných scénářů, ke kterým díky těmto nedostatkům může dále dojít, je vytvoření 
itcentra Silicon Hill a jeho zpětné legalizace. Což může vést nejen k 

, ale k jiným machinacím.  

veškeré nedostatky ve 
rosince 2009. Tj. vytvoření 

ní prezidentem SU (nebo pověřenou osobou prezidentem SU na 
. Pokud k tomuto činu nedojde a nebude-li splněn tento 

ukončit veškerou spolupráci a činnost mezi subjekty.  

itcentrum Silicon Hill a funkci správce, měla by být 
a transparentnost vůči 

Dafit s.r.o. měly být jasně 

………………………......... 
Ondřej Szönyi 

člen DR SH pověřený šetřením 


