
 

7. ledna: O vstup do Sazky má kromě firem Penta a 

Radovana Vítka zájem i firma E-Invest, za kterou stojí 

podnikatel Martin Ulčák, a Synot, řekl Hospodářským 

novinám prezident Autoklubu Roman Ječmínek. Sazka 

zároveň ve zprávě pro akcionáře uvažuje o prodeji O2 

Areny. 

 

10. ledna: Do boje o Sazku vstoupil další aktér, 

společnost Synot. Nabízí akcionářům za 66procentní podíl 

v Sazce každoročně 250 milionů korun na sport po dobu 

15 let (celkem až 11 miliard). K tomu je připraven Sazce 

ihned poskytnout dvě až tři miliardy korun. Svazy by po 

oddlužení Sazky podle nabídky Synotu dál dostávaly 

dividendy za 34 procent akcií, jež by jim zůstaly, asi 400 

milionů korun ročně. Ve středu proběhla schůzka 

předsedů svazů. 

 

11. ledna: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef 

Dobeš kritizoval Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), 

majoritního akcionáře Sazky, za pasivitu při řešení situace 

Sazky. Ministr současně vyzval ČSTV k odvaze pro 

radikální změnu. Podle Dobeše by měly nastat ve vedení 

ČSTV i personální změny. Předseda svazu Pavel Kořan 

reagoval s rozhořčením, považuje to za vměšování do 

středečního jednání výkonného výboru. Problémem 

českého sportu je podle Dobeše narušení vícezdrojového 

financování. Kromě státní podpory, která se pro letošní 

rok skládá z 1,9 miliardy korun od ministerstva školství, a 

mimořádné dotace ve výši 270 milionů korun (kterou 

dostanou jednotlivé svazy, nikoliv ČSTV), kterou uvolnilo 

ministerstvo financí, mají sportovci příjmy především od 

soukromých sponzorů.  

 

12. ledna:  Na jednání výkonného výboru neprošel návrh 

na svolání valné hromady, která jako jediná mohla změnit 

akcionářskou strukturu Sazky. Fakticky tak sportovní 

svazy podpořily ozdravný plán Martina Ulčáka. 

 

12. ledna: Věřitel společnosti Sazka podnikatel Radovan 

Vítek se podle serveru Aktuálně.cz pokouší získat hlas 

druhého největšího akcionáře Sazky České obce sokolské. 

Vítek Sokolu nabídl, že jej bude zastupovat na valné 

hromadě Sazky. Sokol drží v Sazce téměř 14 procent akcií 

a je druhým největším akcionářem po Českém svazu  
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tělesné výchovy (ČSTV). 

 

13. ledna: Mezinárodní ratingová agentura Standard & 

Poor's snížila rating dlouhodobých závazků Sazky na 

nejnižší stupeň D z dosavadní známky CC. Hodnocení D 

jako "default" (termín pro nesplacení jakékoli části 

splatného dluhu) upozorňuje investory, že firma není 

nadále schopna splácet své dluhy. Snížení ratingu S&P 

označil v pátek Hušák za "irelevantní", protože si 

společnost neplánuje půjčovat. 

 

13. ledna: Deník Právo informoval, že Radovan Vítek 

odkoupil pohledávky od Raiffeisenbank a Komerční banky 

pod cenou. Vítek uvádí, že má v držení pohledávku KB za 

Sazkou v hodnotě 422 miliónů korun a dále směnky v 

objemu 60 miliónů korun. Banka údajně prodala 

pohledávku a směnky firmě Moranda spojované s Vítkem 

za 50 procent nominální hodnoty, tedy asi za 240 

miliónů korun.  

Podle dobře informovaného zdroje Práva ale měla banka 

v době prodeje pohledávky ještě nabídku na odkoupení 

závazků Sazky za 75 procent hodnoty, a prodejem by 

tedy získala o téměř 122 miliónů korun více. Pohledávku 

a směnky koupila Moranda, jejímž jediným akcionářem 

je podle obchodního rejstříku Vítkova matka Milada Malá 

a základní kapitál firmy je dva milióny korun. 

Otazníky vyvolává i prodej pohledávky Raiffeisenbank. 

Ta měla prodat pohledávku ve výši 400 miliónů korun za 

75 procent hodnoty, tedy za 300 miliónů, kyperské firmě 

Sidereus Holding. Zdroj Právu řekl, že Raiffeisenbank 

dostala předtím, než prodala pohledávku za Sazkou 

kyperské firmě od Komerční banky a České spořitelny, 

návrh na odkup části pohledávky ve výši asi 130 miliónů 

korun. Loterijní společnost by potom měla Raiffeisenbank 

splatit zbývajících 270 miliónů. V tomto případě by RB 

dostala fakticky o 30 miliónů korun více. 

 

14. ledna: Akciová společnost Sazka není právně ani 

ekonomicky v insolvenční situaci a případnému návrhu 

na zahájení insolventního řízení se bude bránit všemi 

právními prostředky. Podání tohoto návrhu nebude 

mít vliv na činnost společnosti. Na tiskové konferenci to 

řekl předseda představenstva a šéf Sazky Aleš Hušák. 

Šéf Sazky Aleš Hušák ostře napadl největšího věřitele 

 



své společnosti Radovana Vítka. Insolvenční návrh, který 

se podle svých slov chystá Vítek podat v pondělí či úterý 

příští týden, je podle Hušáka "šikanózní.". Vítek potvrdil, 

že insolvenční návrh podá v pondělí v deset hodin 

dopoledne. 

Podle Jaromíra Císaře z advokátní kanceláře Císař, 

Češka, Smutný a spol., která se Sazkou spolupracuje, 

Sazka neuznává pohledávky, které uplatňují Vítkovy 

společnosti. Sazka totiž podle Hušáka započetla proti 

Vítkovým pohledávkám své vlastní údajné pohledávky, 

které má za bankami z titulu toho, že je banky svým 

jednáním poškodily. 

 

14. ledna: Hušák podle Hospodářských novin řekl 

akcionářům, že součástí ozdravného plánu, jejž chystá, 

je jednání s bankami o vzniku nového věřitelského 

klubu, který by Sazce poskytl úvěr. V klubu by byly 

Česká spořitelna, Fortis, Citibank, UniCredit a J&T 

Banka, některé banky však účast ve věřitelském klubu 

odmítají. 

 

16. ledna: Podnikatel Radovan Vítek potvrdil, že v 

pondělí 17. ledna podá insolvenční návrh na akciovou 

společnost Sazka, která mu prý dluží bezmála 1,5 

miliardy korun. Uvedl to v pořadu České televize Otázky 

Václava Moravce. Návrh bude soudu zaslán 

prostřednictvím české firmy Moranda, která od Komerční 

banky odkoupila pohledávku vůči Sazce.  

Podle Vítka by budoucnost Sazky mohlo vyřešit vydání 

nových akcií, snížení základního jmění. Emise nových 

akcií by mohla být ve výši 10 miliard, což by mohlo 

vyřešit vztah s věřiteli, kdy by dluhopisy  byly vyměněny 

za akcie, čímž by se z nich stali akcionáři. "Tím by to ale 

pro sportovní svazy skončilo," dodal Vítek. 

 

17. ledna: Podnikatel Radovan Vítek podal insolvenční 

návrh na Sazku. Insolvenční návrh podal Vítkův právník 

Tomáš Rybář prostřednictvím české firmy Moranda, jež 

od Komerční banky odkoupila její pohledávku vůči 

Sazce. Podle vyjádření svého vyjednavače Josefa Lébra 

je však Vítek ochoten vzít insolvenční návrh zpět, má 

však podmínku: výměnu současného představenstva 

Sazky včetně generálního ředitele Aleše Hušáka. 

 

18. ledna: Vedení loterijní společnosti Sazka se na 

jednání s držiteli jejích dluhopisů dohodlo, že společnost 

KPMG bude finančním poradcem a kanceláře Dewey&Le 

Boeuf a BBH právními poradci držitelů dluhopisů. 

Předmětem jednání byl další postup finanční 

restrukturalizace Sazky a kroky, které je třeba v tomto 

směru podniknout, uvedl bez dalších podrobností v 

tiskové zprávě mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund.  

Na jednání se údajně mělo mluvit i o novém klubu 

věřitelů Sazky, kde by podle ČRo měly být Česká 

spořitelna, Fortis, Citibank, Unicredit a J&T banka, 

některé z nich ale dál půjčovat Sazce v insolvenčním 

řízení odmítají. "Klienta neopouštíme a podpoříme 

rozumný scénář pro stabilizaci jeho financí," řekla ČTK 

mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková bez bližších 

podrobností. Ostatní banky se pro ČTK odmítly vyjádřit. 

 

18. ledna: Šéf českého tenisu Ivo Kaderka odhalil svůj 

plán, jak sehnat pro sport v republice peníze. Chce 

založit Asociaci českých sportovních svazů, která by byla 

partnerem státu a sháněla peníze pro sport místo 

současného Českého svazu tělesné výchovy. "Asociace a 

ČSTV budou dva konkurenční subjekty," naznačil vztah 

obou sdružení Kaderka. Odchod z ČSTV však neplánuje, 

protože chce zachovat kontrolu nad jeho majetkem. Ani 

zatím není nijak daný termín, kdy by měla asociace 

vzniknout a které svazy v ní budou. Na dění v Sazce ale 

nebude mít asociace v případě svého vzniku žádný vliv. 

"To asociace nemůže řešit. Není akcionářem. Bude mít 

samostatnou právní subjektivitu, ale sportovní svazy 

zůstanou dál v ČSTV a tím pádem i akcionáři Sazky. 

 

19. ledna: Výkonný výbor Českého olympijského výboru 

(ČOV) na svém jednání konstatoval, že je nutné svolat 

mimořádnou valnou hromadu loterijní společnosti Sazky, 

která by umožnila změnu stanov a navýšení jejího 

základního jmění. Za ČOV by měl vést iniciativu Jiří 

Kejval, místopředseda ČOV pro ekonomiku. Ten má 

podle Jiráska nabídku Sazky účastnit se třeba jednání s 

držiteli bondů. Olympijský výbor doporučil jednat se 

všemi možnými finančními partnery, kteří předložili nebo 

předloží nabídky. Nedoporučuje ale ty, které jsou pro 

zachování stávajícího vedení Sazky. Jinými slovy by 

mělo jít o odvolání šéfa Sazky Aleše Hušáka a jeho 

týmu. Vítkův právník Tomáš Rybář však ČTK řekl, že 

chybějící dokumenty soudu včas dodá. 

 

19. ledna: Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) se podle 

svého předsedy Pavla Kořana jako majoritní akcionář 

loterijní společnosti Sazka rozhodl pro spolupráci zatím s 

jedním nejmenovaným investorem. Změnu vlastnické 

struktury společnosti Sazka odmítl, řekl Kořan 

senátorům z podvýboru pro sport, jimž přišel spolu s 

generálním ředitelem Sazky Alešem Hušákem 

objasňovat situaci. 

 

19. ledna: Akcionáři Sazky dosud dostali tři oficiální 

nabídky od investorů k řešení situace. Podnikatel Martin 

Ulčák nabízí 200 milionů Kč ročně na deset až 15 let s 

podmínkou, že si Sazka udrží čistý zisk na současné 

úrovni. Synot slíbil 250 milionů ročně v příštích 15 letech 

a finanční skupina Penta 130 milionů s garancí na 30 let. 

      

 

 



Všichni tři zároveň nabídli dvě až tři miliardy na 

okamžitou pomoc. Ulčák jako jediný nepožaduje ve firmě 

podíl, Výměnou za investici však chce podíl na zisku. 

 

19. ledna: Boj o peníze pro český sport pokračuje. Má 

vzniknout Asociace sportovních klubů jako protiváha 

Asociaci sportovních svazů, jejíž vznik iniciuje šéf 

tenisového svazu Ivo Kaderka. V reakci na snahu šéfa 

tenisového svazu Iva Kaderky iniciovat vznik Asociace 

sportovních svazů, která by se stala konkurencí pro 

ČSTV a v budoucnu se stala partnerem státu pro jednání 

o financování sportu, přišla druhá komora ČSTV s 

návrhem na vznik Asociace sportovních klubů. 

 

19. ledna: Jednání výkonného výboru nepřineslo žádný 

posun ve finanční sanaci Sazky, v níž je ČSTV 

majoritním akcionářem. Předsedou ČSTV Pavlem 

Kořanem avizovaní dva noví zájemci o vstup do Sazky 

zůstali i po jednání tajemní.  

 

19. ledna: Výpadek některých zdrojů v rozpočtu ČSTV 

mají nahradit příjmy z hospodářské činnosti akciových 

společností patřících právě ČSTV. Podle Kořana by se  

příjem do rozpočtu ČSTV z akciových společností mohl 

zvýšit oproti předchozímu roku na dvojnásobek. 

 

20. ledna: Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se 

připojil ke kritice Českého svazu tělesné výchovy 

(ČSTV), coby majoritního akcionáře loterijní společnosti 

Sazka. Svaz podle něj špatně hospodařil a zavinil tak, že 

v současné době sport nedostává od Sazky zhruba  

miliardu korun ročně na svůj provoz. Vedení ČSTV podle 

Kalouska v současnosti vůbec nepodporuje sport, ale 

pouze o udržení struktury placených funkcionářů. 

"Vedení ČSTV jde pouze o udržení struktury placených 

funkcionářů, kteří jsou posledním skanzenem národní 

fronty. Tam se od roku 1989 v zásadě nic nezměnilo, 

protože na to měli peníze od Sazky," uvedl Kalousek v 

rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ledna: Ministr školství Josef Dobeš a ministr financí 

Miroslav Kalousek představili nový plán financování  

sportu. Letos pošlou dotaci 270 milionů korun přímo 

sportovním svazům, nikoli jako dosud Českému svazu 

tělesné výchovy, jehož vedení ztratilo jejich důvěru. 

Rozdělování dalších 1,9 miliardy z kapitoly ministerstva  

školství se prozatím nemění, ale Kalousek naznačil, že i 

tuto sumu chce v budoucnu rozdělovat přes 

důvěryhodného partnera. Jednotlivé svazy dostanou 

podle návrhu peníze podle počtu členů a svého majetku. 

Ministr školství zdůraznil, že mimořádná dotace 270 

milionů je jen provizorní "záplatou", aby sport přežil 

letošní rok. Kalousek slíbil, že celková dotace určená pro 

sport nebude dále klesat. 

 

20. ledna Společnost Moranda podnikatele Radovana 

Vítka doplnila návrh na zahájení insolvenčního řízení s 

loterijní společností Sazka, jak po ní žádal soud. Nové 

skutečnosti mají údajně dokládat úpadek Sazky ve formě 

předlužení. Hodnota 02 arény je údajně účetně 

nadhodnocena. Sazka s tím však zásadně nesouhlasí, 

což je prý připravena prokázat u soudu.  

 

23. ledna Společnost Sazka zváží, že se zbaví některých 

částí, které přímo nesouvisejí s její hlavní činností. V 

pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl 

Pavel Kořan, předseda hlavního akcionáře Sazky 

Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV).  

Podle Kořana má Sazka čtyři dceřiné firmy. Do jejího 

majetku patří například vinařství Kolby. Vedle vinařství 

dceřiné firmy vlastní například rozsáhlé pozemky u 

Trutnova a u Rudné u Prahy nebo zámek a další 

nemovitosti v Rabštejně nad Střelou. "V okamžiku, kdy 

na základě transparentních výběrových řízení budeme 

mít zájemce, kteří dají vyšší cenu, než byla pořizovací, 

pak se hned vzápětí tyto věci mohou řešit," uvedl Kořan. 

 

Zdroje: www.ceskenoviny.cz, www.ihned.cz, 

www.isport.cz, www.e15.cz, www.lidovky.cz  
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