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Vážený pan

MUDr. Zdeněk Hřib

primátor hlavni'ho města Prahy

Vážený pane primátore,

předkládáme Vám Prohlášení pražských sportovních svazů k existenčni'm potížím sportovních

subjektů v souvislosti s výrazným navýšením cen energií.

Zaznamenali jsem včera dne 1.2.2022 informaci na stránkách Pražské tělovýchovné unie o

přípravě samostatného programu na pomoc provozovatelům, který připravuje Komise Rady hl. m.

Prahy pro spor[ a tělovýchovu. Podle uvedené výše alokace jsme přesvědčeni, že program nenabízí

dostatečné a dlouhodobé řešení takto zásadního problému.

Věříme, že se s prohlášením seznámíte a naši žádost o společnou schůzku, o kterou Vás pane

primátore ti'mto žádáme, shledáte za užitečnou a prospěšnou.

S úctou,

VprťmRďNR2w"ay#/»

Bc. Jakub Lébl,  MBA

Pražský volejbalový svaz, předseda

Kontaktní údaje:
Jakub Lébl, tel. 777 003 018 email: lebl@volejbalpraha.cz
Pavel Saic, tel. 601026 051, email: saic@email.cz

lng.  Pavel Saic,  MBA

Pražský tenisový svaz, předseda

Prohlášení adresujeme též:

PhDr. Mgr. Vít Šimral,  Ph.D. at Ph.D., radní pro oblast sportu

Mgr. Jan Chabr, radni' pro oblast správy majetku a majetkových podi'lů

Pavel Vyhnánek, M.A., radni' pro oblast financí a rozpočtu

Mgr.  Petr Kubíček, předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP

zastupitelé hl. m. Prahy



Prohlášení  pražskýc:i  jportoťníLL  svazů  k  existenčním

potížím  sportovních  subjektů  v  souvislosti  s  výrazným
navýšením  cen  energií

Preambule

Prohlášení   má   za   cíl   jednak   seznámit   municipalitu   a   veřejnost   se   situací   vpražských

sportovních subjektech provozujících sportoviště, kterým reálně hrozí zánik, v lepším případě

významné  omezení  činnosti,  z důvodu  dramatického  navýšení  cen  energií,  a  také  požádat

o pomoc subjekty, které jsou schopny být nápomocny při řešení vzniklé situace.

Prohlášení vydávají  krajské  sportovní svazy  na  základě  iniciativy svých  sdružených  subjektů,

které vyzvaly vedení svých  pražských sportovních svazů ve své oprávněné obavě o svoji další

životaschopnost a přežití.

Sdě'ení

Pražské   sportovni'   prostředí  je   devastujíci'm   způsobem   zasaženo   nárůstem   cen   energii'

(v některých  případech  přesahující  400  %).  Bohužel  situace  j.e  natolik  vážná,  že  některým
subj.ektům,  které zajišt'ují systematickou  sportovni' činnost  mladých  Pražanů,  hrozí utlumení

nebo ukončení jei.ich činností.

Situace se  netýká jen  spolků,  které odebi'raly energie  u  krachuj.i'cích dodavatelů, ale  i spolků,

které mají stabilní dodavatele a měly fixované ceny. Skokový nárůst cen vystavil kluby situaci,

v níž se z měsíce na měsíc dostaly do ztráty a dluhů, které nemohly předvídat. A je předpoklad,

že zadlužování a ztráty budou narůstat, pokud  neuzavřou sportoviště, anebo se jim  nepodaří

najít zastání u  municipality.

Kluby s nárůstem cen energií bojují různými způsoby, jako jsou  snížení teploty na sportovišti

či v šatnách, sníženi' intenzity osvětlení, omezení provozní doby apod. Tato nezbytná opatření

však  s sebou   nesou   riziko   poškozeni'  zdravotního  stavu   sportujících.   1  tak  jsou  však  tato

opatření nedostatečná a bohužel neznamenaji' finální ekonomické řešení této situace.

Zvýše  uvedeného  vyplývá,  že  pokud  chceme  zachovat  funkční  a  dlouhodobě  budovanou

sportovní infrastrukturu v Praze, je nutné tuto situaci okamžitě společně řešit.

Organizovaná sportovní činnost v Praze má dlouholetou tradici a svým rozsahem se dotýká až

400 tis.  Pražanů.  Hl.  m.  Praha  svým  aktivním  přístupem  dlouhodobě  prokazuje,  že  sport je

nedílnou  součástí  života  s  důležitým  celospolečenským  a  sociálním  dopadem  na  obyvatele

Prahy.  Důležitost podpory zesiluje i současná covidová situace,  kdy j.e nutné udržet v činnosti

sportovní kluby pečující o pohybový rozvoj a zdraví mládeže a dospělých v Praze.

Situace je natolik závažná a alarmuji'cí, že se obraci'me na pana primátora MUDr. Zdeňka Hřiba,

radního  pro  sport  pana  PhDr.  Mgr.  Víta  Šimrala,  Ph.D.  et  Ph.D.  a  zastupitelstvo  MHMP  se

žádostí o urychlené proj.ednání této krizové situace a nalezení společného řešení, které umožní

pokračování dlouhodobé a systematické sportovni' činnosti, zejména  mládeže, bez zásadního
omezení.



Možná  východiska

Jedno  z   řešení  se   nabízí  v  podobě  vypsání  mimořádného  dotačního  titulu   Magistrátem

hlavního   města   Prahy,   nebo   v   navýšení  finančni'   alokace   v   Opatření   MHMP   -   Provoz

sportovního    zaři'zení,    který    bude    účelově    určen    pouze    kúhradě    prokázaných    ztrát

z navýšených nákladů na energie, a to v dostatečné výši.

Dalším   řešením   by   mohla   být   dlouhodobá   spolupráce   sportovních   subjektů   s   Pražskou

plynárenskou  a.s.  a  PRE  a.s.  v podobě  sdružených  dodávek  energií.  Toto  řešení  by  mohlo
znamenat  nové  odběratele  pro výše  uvedené  dodavatele  z řad  sportovních  subjektů  a  další

syner8ie.

Krajské  sportovní  svazy  a  Pražská  tělovýchovná  unie  mají  k  dispozici  přehlednou  evidenci

o provozovatelích zasažených energetickou krizí. Všechny tyto subjekty j.sou připraveny k plné

součinnosti s vedením MHMP.

Níže  uvedené  pražské  sportovní svazy, jako  střešní  krajské  organizace v daných  sportovni'ch

odvětvi'ch, souhlasí s obsahem prohlášeni' a na důkaz toho připojuj.ísvé podpisy.

Pražský volejbalový svaz

Vprazedne      ?8./2032      JakubLébl

Pražský tenisov`ý svaz
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Pražský svaz házené

v Praz:e ďm  sl. I . 2. a2. Jaroslav K

Pražský svaz stolního tenisu

Vprazedne   2.2.?Č?Z2_
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Miloš Vojáček

----PTaíšFFŠÝ5ž-ŠrolrTfhoterisu-------

áva 1 oo/2, , 6o , 7  Praha 6
lč: 22716670

/   v%wprazskypinec.cz


