
Teniscentrum Jihlava prochází složitým obdobím. Epidemie se pode-
psala na příjmech, zdražování energií a jiných nákladů donutilo společ-
nost požádat majoritního akcionáře – město Jihlavu – o půjčku a došlo i 
k prodeji balíku akcií druhého největšího akcionáře, firmy PSJ, která je v 
konkurzu.

Zeptali jsme se:

Má smysl pro Jihlavu i nadále držet ve svém vlastnictví Teniscentrum 
Jihlava, které je dlouhodobě ztrátové a město mu poskytuje půjčky na 
odvrácení insolvence?

Z pragmatického hlediska nemá

Okolo Teniscentra se množí různé 
spekulace od samého začátku. 

V minulosti padala i docela vážná ob-
vinění. Je pravda, že tuto společnost se 
nikdy nepovedlo přivést k ekonomic-
ké soběstačnosti a tak se stala přítěží 
všech akcionářů. 

Pokud se na tuto společnost podívá-
me čistě pragmaticky, tak pro město 

nemá žádný smysl ji vlastnit. Silný akcionář se znalostí provozu obdobných 
areálů by této společnosti slušel daleko lépe. 

Je jen otázkou kde ho vzít. 
Další otázkou je cena. Akcie této společnosti dnes nemají žádnou hodnotu. 

Zato cena pozemků a budov je stále v hodnotách desítek milionů.

Podivné hospodaření s městskými prostředky
…Hospodaření se ztrátou může 

omluvit pouze dobročinnost a veřej-
ný zájem … Jde o divné hospodaření 
s městskými prostředky. 

Posvěcený byl zastupitelstvem od-
kup  menšinového podílu akcií Tenis-
centra po zaniklém PSJ v hodnotě jed-
noho mil. Kč, nicméně aukční nabídka 
města činila 0,5 mil. Kč. 

Akcie po zaniklém PSJ odkoupila nakonec  jistá brněnská firma za 800 tis. 
Kč a jak zaznělo na posledním zastupitelstvu, tak nyní onen podíl Brňáci na-
bízí městu zpět, avšak za 3 mil. Kč.… 

Aby se hospodaření Teniscenstra trvale drželo v červených číslech, je pro 
město neudržitelné… Jestli Teniscentrum se bude chtít udržet … buď si pe-
níze na provoz vydělá, třeba sponzoringem, či jinak… 

Pokud však management Teniscentra bude setrvávat v dosavadních prakti-
kách - bude konec a spadne do krachu…

Opustit areál by byla chyba
Teniscentrum vzniklo na základě 

později již nevídané spolupráce pod-
nikatelského sektoru a města. Bohužel 
postupem času se ukázalo, že to nebu-
de podnik výnosný… 

I přes varování, že se město může 
dostat do pasti spekulantů, současné 
vedení města propáslo možnost zís-
kat balík akcií po PSJ a získat tak na-

prostou většinu akcií a možnost o společnosti samostatně rozhodovat.
I přesto je Teniscentrum významným sportovním zařízením, ve kterém má 

mimo to město i značný majetkový podíl (a drží většinu akcií). 
Navíc je zde synergie s blízkým areálem Českého mlýna. Byla by proto vel-

ká chyba areál ze strany města opustit…  
Proto je třeba získat za rozumnou cenu zbylé akcie a pak případně hledat 

strategické partnery, případně nájemce. 
Představa, že na sportovním zařízení se dá výrazně vydělat, je však zřejmě 

lichá.

Musí to dávat ekonomický smysl
… Bohužel se nedaří najít vítězná 

strategie, která by umožnila využívání 
areálu na komerční bázi…  

… Před městem stojí těžká otázka. 
Co s ním? Pokud by se městu podaři-
lo sehnat zájemce, který by areál chtěl 
provozovat, dokázal ho dostat do čer-
ných čísel a zvýšil efektivitu využívání, 
tak bychom byli jedině rádi, ale v sou-

časné době je to asi nereálné.  
… Věříme, že se situace uklidní, areál se podaří víc otevřít sportující ve-

řejnosti a budou se na něm dál konat sportovní akce, na které jsou sportov-
ci zvyklí. Samozřejmě to musí dávat i ekonomický smysl. Nikdo si nemůže 
myslet, že rozpočet města všechno zachrání.

Jde o službu veřejnosti
Z pohledu zastupitelského klubu Žije-

me Jihlavou to smysl má. Ačkoliv není 
společnost dlouhodobě výdělečná, její 
činnost nabízí přesah do veřejného živo-
ta, protože poskytuje podobně jako tře-
ba Vodní ráj službu veřejnosti a zvyšuje 
úroveň společenské vybavenosti ve měs-
tě. Díky svému zázemí je také domovem 
Tenisového klubu Spartak Jihlava, jehož 

mládežnická základna tvoří cca 150 členů a napomáhá rozvoji sportu mezi mla-
dými v Jihlavě. I přes aktuální vlastnické neshody by se město nemělo podílu zba-
vovat a areál v odpočinkové části Stříbrného údolí mělo dále nabízet amatérským 
i profesionálním sportovcům. 

Problémy jdou na vrub koalice
… Finanční problémy má Teniscen-

trum stále. Několikrát již zastupitel-
stvo schvalovalo v minulosti půjčku 
této organizaci. Problémy se v součas-
né době kumulovaly z důvodu krachu 
PSJ, které byly v Teniscentru podílní-
kem. Jejich podíl převzala za málo pe-
něz brněnská firma. Proč ne město ?

… Na posledním zastupitelstvu se k 
tomu nechtěla paní primátorka vyjadřovat s tím, že to není určeno pro ve-
řejnost a měli bychom se o tom pobavit na uzavřeném jednání. Upřímně ne-
mám tato neveřejná zastupitelstva nebo semináře rád.

V dozorčí radě Teniscentra, jako ve všech jiných městských firmách, jsou 
jen zástupci koalice. 

… Samozřejmě chápu, že tenisový areál je pro Jihlavu a milovníky tenisu 
potřebný a je třeba ho pro veřejnost zachovat. Sám jsem velmi zvědavý na 
pokračování tohoto problému. Na tahu je však především současná koalice.

Hrozilo by omezení sportovní činnosti
Teniscentrum Jihlava provozuje jeden 

z významných sportovních areálů v Jih-
lavě, který je využíván jak organizovaný-
mi sportovci, ta i sportující veřejností. 
Z tohoto důvodu je důležité, aby město 
neztratilo na jeho provoz svůj vliv. 

V případě, že by město přišlo o svůj 
vlastnický podíl, mohlo by dojít jed-
nak k omezení činnosti Tenisového 

klubu a také k omezení sportovního vyžití dalších obyvatel Jihlavy, neboť by 
nebylo možné garantovat, že nový majitel neupřednostní jiné, komerčně pro 
něj lukrativnější aktivity. 

Proto i přes současné ztrátové hospodaření Teniscentra by město svůj podíl 
ve společnosti mělo držet i nadále.

(Delší odpovědi jsou redakčně kráceny - plné znění na webu Jihlavských listů v 
rubrice Váš politik).
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Co s Teniscentrem? Má ho město držet? 
Názory politiků na otázky se liší

Otázka pro politické kluby na červen

Petr Paul, SPD

Radek Popelka, 
ANO 2011

Petr Ryška, ODS

Vojtěch Prchal, 
Žijeme Jihlavou!

Libor Kuchyňa, 
Fórum Jihlava

Rudolf Chloupek, 
ČSSD

Pavel Šlechtický, 
KSČM 


