
Hlavní poslání SMSK, a.s. – poskytování veřejných služeb sportovcům a veřejnosti – 

bylo v roce 2012 naplněno v požadovaném rozsahu, kvalitě a efektivnosti. 

 

Tržby Vodního světa, zejména svou rekordní výší v závěru roku, eliminovaly nepříznivý 

vliv prodloužené odstávky vnitřního bazénu v nebývale studeném loňském červnu.  

 

Také ostatní sportoviště v areálu Vodního světa poskytla v maximálním rozsahu 

podmínky pro relaxaci dětí, mládeže i dospělých.  

 

Zimní stadion nabídl sportovcům kvalitní ledovou plochu, tentokrát i při startu sezóny 

v srpnu; umožnila to dodatečná technická investice do chlazení a výroby ledu. 

 

Záměr rozšíření veřejného bruslení se vhodným způsobem „potkal“ se zájmem veřejnosti 

zejména v loňském deštivém prosinci. Nejde ani tak o nesrovnatelně vyšší příjmy z bruslení na 

Zimním stadionu jako spíše o to, že si mládež opět přivyká ke sportování na bruslích ve 

volném čase. Velmi nás to těší. 

 

SMSK, a.s. má vedle svého hlavního poslání svěřen i servis a využití Kmochova ostrova 

s amfiteátrem. Od počátku roku 2012 byla systematicky naplňována sezóna letních víkendů 

kulturními akcemi tak, aby zde bylo od května do září každý víkend něco zajímavého a 

atraktivního pro kolínskou veřejnost. Výsledkem je dosud nejvyšší využití amfiteátru 

v novodobé historii Kmochova ostrova. 

 

Dokončeny byly veškeré technické podmínky pro provozování atletického stadionu po 

rozsáhlé a několikaleté rekonstrukci. Zahájena byla výstavba kryté divácké tribuny. 

 

Ostatní sportoviště (BMX, hokejbal) byla servisována a užívána v souladu se zájmem 

skupin sportovců a veřejnosti. 

 

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá nejen velmi pozitivní fungování SMSK, a.s. v roce 

2012, ale vyplývá z něj také to, že cílem této akciové společnosti, poskytující veřejné služby 

sportovcům a ostatním občanům Kolína a okolí za ceny nikoli ekonomické, ale za ceny tržní 

(na trhu obvyklé), nikdy nebyla a také nemůže být maximalizace zisku. Každoročně je plán 

hospodaření SMSK, a.s. sestaven jako vyrovnaný, tj. tak, aby plně mobilizoval veškeré zdroje a 

prostředky při odpovídajícím a zdůvodněném čerpání výdajů, doplněných prověřenou a přísně 

účelovou provozní dotací z městského rozpočtu. 

 

Z tohoto hlediska lze rok 2012 hodnotit velmi příznivě, protože skončil v podstatě 

nepatrnou účetní ztrátou 90 tis. Kč (před zdaněním). Proti roku 2011 je hospodářský výsledek o 

+778 tis. Kč vyšší. 

 

I při tomto dobrém hodnocení se bude stále více prosazovat nepříznivý vliv ukončení lhůt 

záručních oprav ze strany a.s. Geosan, dodavatele přestavby plaveckého bazénu na Vodní svět. 

S nutnými plánovanými odstávkami se promítnou vedle cen materiálu a prací při opravách i 

výpadky tržeb. 

 

Aby se nepříznivé vlivy ve výdajích i příjmech co nejvíce omezily, byly uloženy úkoly 

při výběru dodavatelů rozhodujících prací a služeb. Ve srovnání s rokem 2011 se podařilo 

stlačit výdaje na spotřebu energií o 349 tis. Kč. Mzdy a ostatní služby poklesly o 1,6 mil. Kč. 



Úspora elektrické energie byla realizována i při mnohem lepší kvalitě ledu začátkem sezóny 

než tomu bylo roky předtím. 

 

V příjmech je znát efektivní pronájem sauny soukromému provozovateli – příjmy 

z pronájmu sauny převýšily loňské tržby SMSK, a.s. ze sauny o 480 tis. Kč a úroveň saunování 

v atraktivním prostředí je nesrovnatelně vyšší. Využití Kmochova ostrova plánovanými 

kulturními akcemi bylo sice zatím nejvyšší v novodobé historii, ale zvýšení finančního přínosu 

pro SMSK, a.s. činí jen 80 tis. Kč. 

 

Důležité je, že byly uskutečněny všechny plánované investice: Pořízení nové UV lampy 

za 380 tis. Kč (bez DPH), citelně zpříjemnilo ovzduší v bazénu Vodního světa, nový bazénový 

vysavač za 295 tis. Kč (bez DPH), také zlepšuje vodní prostředí. Pořádek v okolí Vodního 

světa v zimě umožnilo dokončení sněžné jámy za 143 tis. Kč (bez DPH). Úprava trafostanice 

pro Zimní stadion za 142 tis. Kč (bez DPH) řeší dříve kritickou hranici příkonu el. proudu pro 

výrobu ledu. Na Atletickém stadionu byla zahájena výstavba kryté divácké tribuny za 1 mil. Kč 

(bez DPH). 

 

Velkým problémem se ukázalo být řešení naprosto neúspěšného nákupu akumulátorové 

rolby Derol na úpravu ledové plochy Zimního stadionu za 2,35 mil. Kč (bez DPH). Rolba 

Derol byla nakoupena na úvěr koncem roku 2009 a přes využití veškerých procesů 

reklamačních řízení nebyla k běžnému a trvalému užití nikdy způsobilá. Dosáhli jsme po 

tvrdých jednáních zpětného odprodeje výrobci a do září 2013 bychom měli inkasovat ještě dost 

slušnou cenu za zpětný odprodej. Další dvě dosud užívané rolby (jedna pro úpravu ledové 

plochy na ZS a jedna pro kluziště u Vodního světa) prošly generálními opravami a bude jimi 

provoz bezpečně zajištěn. 

 

Nové vedení SMSK, a.s. neřeší jen aktuální problémy organizace a provozu, ale bohužel 

zdědilo i řešení fatálních důsledků kontroly finančního úřadu a jemu nadřízeného Fin. 

ředitelství Praha, které se vztahuje k účtování daně z přidané hodnoty při rekonstrukci střechy 

Zimního stadionu za cca 23 mil. Kč z let 2008 a 2009. Veškerá odvolání byla zamítnuta a 

SMSK, a.s. musela v roce 2012 a 2013 plně uhradit (na úkor městského rozpočtu ovšem) téměř 

7,4 mil. Kč doměrku DPH s úroky a sankcemi. 

 

Výběrovým řízením jsme zajistili specializovanou právní firmu a jejím prostřednictvím 

byla podána žaloba – odpor proti rozhodnutí Fin. ředitelství Praha. Je možné, že soudní jednání 

bude zahájeno ještě v 1. pololetí tohoto roku. 

 

Hospodaření tak velké (a co do činnosti pestré) akciové společnosti jakou je SMSK, lze 

úspěšně uchopit jen účetnictvím, nic lepšího nikdo dodnes nevymyslel. V přílohách uvádíme 

obvyklé účetní výstupy účetnictví – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a výkazy hospodaření 

jednotlivých středisek – sportovišť. 

 

Víme, že i odborníkům nad těmito oficiálními přehledy vyvstane řada otázek. Jsme 

připraveni zodpovědět veškeré písemné dotazy, podané v komunikaci přes e-mail 

sirc@smsk.cz a výjimečně i přijímáme dotazy telefonicky na čísle 321671616. 

 

Správa městských sportovišť Kolín je zde především pro Vás, kolínské občany a Vám je 

připravena srozumitelnou formou skládat účty a vysvětlovat všechny podstatné stránky své 

činnosti. 
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