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HISTORIE KLUBU 

Historie klubu se datuje od roku 1927, ale konkrétnější údaje jsou zaznamenány až po ukončení II. 

světové války. V roce 1945 jako SK Ústí nad Labem působil klub v I. B třídě. Přes I. A třídu a divizi se 

klub dostal v roce 1951 do zemské ligy (druhá nejvyšší soutěž) a jako finalista Československého poháru 

se dostal v r. 1952 až do 1. ligy, avšak pouze na jeden rok. V roce 1958 se hrála v Ústí nad Labem opět 

nejvyšší soutěž, ale opět jen jednu sezónu. Klub tehdy působil pod názvem Spartak Ústí nad Labem a v 

následujících desetiletích působil střídavě ve druhé a třetí soutěži v republice. 

V sezóně 1989-1990 družstvo sestupuje až do oblastního přeboru, ale během čtyř let třikrát postupuje 

a tehdejší FK GGS Arma hraje v letech 1994-1996 druhou ligu. Z finančních důvodů družstvo poslední 

rok ve druhé lize nedohrává a prakticky zaniká. Následující dva roky hrají soutěže pouze mládežnická 

družstva. Po spojení s předměstským FK NRC Všebořice, který hrál I. A třídu, vzniká v roce 1998 MFK 

(Městský fotbalový klub) Ústí nad Labem. Nově založený klub dvakrát za sebou postupoval a po dvou 

letech vybojoval postup do ČFL. 

Od sezóny 2001-2002 klub nastupuje s novým názvem MFK Ústí nad Labem. V sezoně 2004-2005 se 

klub stává trvalým účastníkem 2. ligy. V sezoně 2005/2006 dosáhl klub skvělého 3. místa ve druhé lize, 

pod vedením trenéra Jiřího Plíška, v našem dresu hrál například také Edin Džeko.  

Otěží se pak ujal trenér Svatopluk Habanec, který nejprve družstvo ve druhé lize zachránil, a poté 

sestavil tým, který hrál o přední pozice ve druhé lize. V sezoně 2009/2010 náš tým po 52 letech 

postoupil do nejvyšší soutěže, zejména díky skvělému podzimu a 11ti brankám Richarda Veverky. 

Jistotu postupu si náš tým vybojoval 29.5.2010 v Sokolově, kde vyhrál 3:1. V ročníku 2010/2011 však 

Ústí nad Labem muselo kvůli nevyhovujícímu stadionu hrát celou sezonu v Teplicích a nestačilo v 

prvoligové konkurenci, i přes několik vydařených zápasů. V následující sezoně však Ústí opět ovládlo 

druhou ligu a postoupilo do soutěže nejvyšší. Do té však nebylo Fotbalovou asociací ČR vpuštěno, opět 

kvůli nevyhovujícímu stadionu. Za tyto úspěchy vděčíme trenéru Svatopluku Habancovi, který s 

asistentem Petrem Fouskem a celým realizačním týmem odvedl skvělou práci. V následujících sezónách 

trénovali náš tým Přemysl Bičovský a Lukáš Přerost, tým pokaždé skončil v bezpečné části druholigové 

tabulky. V současné době tým jako trenér vede Petr Němec, který v první sezóně dovedl klub za 

bezpečnou záchranou a konec roku 2015 zakončil s týmem v těsném kontaktu za postupovými místy. 

Od sezóny 2006-2007 nastupuje klub již se současným názvem Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. 

Kromě družstva dospělých má klub tři dorostenecká a čtyři žákovská družstva. Co se týče přípravek, 

klub v minulosti intenzivně spolupracoval v mládežnických kategoriích s FK Ravel junior Ústí nad Labem 

(klub zaměřený na přípravky), poté se v roce 2010 kluby spojily pod FK Ústí nad Labem. 

Domácí utkání klub hraje na zrekonstruovaném Městském stadionu v Ústí nad Labem, který má v 

současné době kapacitu 4 000 sedících diváků, umělé osvětlení, odpovídající zázemí a vyhřívaný 

trávník. Pro to, aby stadion splňoval všechny prvoligové podmínky je potřeba zvýšit kapacitu na 4 500 

diváků, vyřešit systém ticketingu a kamerový systém. 

V roce 2002 bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem 3. generace, které nahradilo škvárové hřiště. 

V roce 2014 byl tento povrch nahrazen umělou trávou 4. generace a zrekonstruovány byly také ochozy, 

sítě za bránami a střídačky u hřiště. Rekonstrukce proběhla za pomoci Statutárního města Ústí n.L. a 

MŠMT.  
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AKCIE A AKCIONÁŘI KE DNI 31. 12. 2015 

 
 Akcionáři společnosti: 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

 podíl na základním kapitálu: 100,00 % 

 750 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč za emisní kurz 

jedné akcie 

 

 
 

 

Základní kapitál společnosti ve výši 7 500 000,- Kč tvoří 750 kusů 

kmenových akcií (listinné) na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10 000,-. Kmenové 

akcie jsou uloženy v sídle společnosti. 

 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. nemá organizační složku v zahraničí.  
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ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
 

 Profil společnosti: 
Akciová společnost Fotbalový klub Ústí nad Labem vznikla ke dni 29. června 2005 a 

byla zapsána v obchodním rejstříku vydaném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 1615, IČ: 272 74 055. 

Společnost sídlí v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8/2336. 

 

Akciová společnost Fotbalový klub Ústí nad Labem odkoupila od MFK Ústí nad Labem, 

s.r.o. hráče a členská práva a soutěže ČMFS na základě kupní smlouvy ze dne 1. 8. 2005. 

 

 

 Předmět podnikání společnosti: 
 organizování sportovních soutěží 

 specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici 

 reklamní činnost a marketing 

 

 

 Přehled a zhodnocení sportovní činnosti 
 

KATEGORIE SOUTĚŽ 

„A“ mužstvo Fotbalová národní liga (2. nejvyšší soutěž ČR) 

U19 SCM Česká liga U19 SCM (2. nejvyšší soutěž) 

U17 SpSM Česká liga U17 sk. B (nejvyšší soutěž) 

U16 SpSM Česká liga U16 sk. B (nejvyšší soutěž) 

U15 SpSM Česká liga U15 sk. A (nejvyšší soutěž) 

U14 SpSM Česká liga U14 sk. A (nejvyšší soutěž) 

U13 SpSM Česká liga U13 sk. B (nejvyšší soutěž) 

U12 SpSM Česká liga U12 sk. B (nejvyšší soutěž) 

U11 Nejvyšší soutěž na úrovni kraje 

U10 Nejvyšší soutěž na úrovni kraje 

U9 Nejvyšší soutěž na úrovni kraje 

U8 Nejvyšší soutěž na úrovni kraje 

U7 Nejvyšší soutěž na úrovni kraje 

U6 Turnaje minipřípravek, výchova nejmenších 

ženy Česká fotbalová liga žen (3. nejvyšší soutěž) 
 

 „A“ mužstvo 
Rok 2015 se z pohledu „A“ mužstva dá hodnotit jako výrazně vydařený. Mužstvo do tohoto 

roku vstupovalo jako aspirant na sestup z druhé nejvyšší soutěže, ale tým pod vedením trenéra 

Petra Němce navázal na nastartovanou práci z podzimu roku 2014 a s přehledem si dokráčel 
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pro záchranu ve Fotbalové národní lize. Tým zvládl 

všechny zápasy s tabulkovými sousedy a připsalo si mimo 

jiné také vítězství nad suverénem soutěže z Olomouce. 

Fanoušky pak musela pobavit výhra 4:3 nad mužstvem 

Sokolova. Mužstvo zakončilo sezónu 2014/2015 na 12. 

místě se ziskem 34 bodů, což znamenalo 13 bodový 

náskok na sestupující celky. 

Cílem pro další sezónu 2015/2016 bylo hrát 

v klidném středu tabulky a pokusit se bojovat o nejvyšší 

příčky v tabulce z pozice tzv. „černého koně“, což se týmu Petra Němce podařilo naplnit do 

puntíku. „A“ mužstvo zakončilo podzim na 4. místě s dvoubodovou ztrátou na druhý Sokolov. 

Návštěvy na stadionu pravidelně přesahovaly hranici 1 000 diváků. 

Úspěchy zaznamenal tým také v českém poháru 

(MOL Cupu). Po postupech přes Český Brod a Kolín 

přivítala „Arma“ na domácím stadionu prvoligovou Slavii 

Praha, kterou před zraky 3 296 diváky (historicky nejvyšší 

návštěva na novém stadionu) porazila 4:2 a postoupila 

do osmifinále. V něm už mužstvo nestačilo ve 

dvoufázovém zápase na další prvoligový tým Duklu Praha 

(2x 0:3). 

 

Za další úspěch sportovního úseku dospělých lze 

považovat přestup záložníka Filipa Novotného do 

prvoligové Jihlavy. V novodobé historii klubu se jedná 

o prvního hráče, který po průchodu mládežnickými 

kategoriemi klubu přestoupil do prvoligového celku, 

což jen dokumentuje stoupající tendenci práce 

s mládeží v klubu.  
 

 

 

 Úsek mládeže 
Rovněž v oblasti mládeže dosáhl klub několika úspěchů, což svědčí o tom, že koncepce 

vývoje hráčů v našem klubu je nastolená správně. Cílem mládežnického úseku je vychovávat 

vzdělané a slušné lidi s chutí sportovat a reprezentovat ústecký klub a město Ústí nad Labem. 

Jsme také velice rádi, že pokračujeme ve férové spolupráci s kluby z Ústí nad Labem a blízkého 

okolí. 

Velkým úspěchem byl zisk nejvyšší žákovské soutěže pro naše týmy U15 a U14. O to se 

postarali žáci U15, kteří suverénně projeli základní částí i nadstavbou soutěže a vybojovali tak 

právo baráže pro o rok mladší hráče, kteří uspěli s Duklou a vybojovali tak nejvyšší soutěž pro 

obě kategorie. Do Ústí tak začaly jezdit elitní české týmy, se kterými se chtějí měřit také naše 

celky.  



Výroční zpráva Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. za rok 2015 

7 
V Ústí nad Labem dne 21. 3. 2016  předkládá představenstvo a.s. 

Dále pokračuje, a rozrůstá se, přeshraniční 

spolupráce FK Ústí nad Labem s německým 

celkem SG Dynamo Dresden. Vedení obou celků 

se pravidelně navštěvuje a právě úspěšná sezóna 

starších žáků dala šanci dvojici našich 

odchovanců k účasti v dorostenecké Bundeslize 

v barvách Dynama. Vasil Kušej a Jáchym Bechyně 

jsou nejmladšími Čechy, kteří působí 

v zahraničním celku. Spolupráce obou klubů 

vybudovala velice pevné základy, na kterých se bude stavět také do budoucna. Vzájemné 

přípravné duely jsou samozřejmostí. V rámci spolupráce probíhá také výuka cizích jazyků pro 

naše hráče v prostorách stadionu. 

Za velice vydařený lze hodnotit ADVISO 

CUP 2015, který se v Ústí nad Labem konal 

druhý zářijový víkend. Chvála se na náš klub 

valila doslova ze všech stran. Účastníci si 

pochvalovali zejména skvělou organizaci a 

dobrou úroveň, kterou organizační výbor 

zajistil pozváním zvučných fotbalových jmen. 

Do České republiky poprvé zamířil 

mládežnický výběr Liverpoolu FC, který byl 

tahákem turnaje. Turnaje se dále účastnili 

např. Drážďany, Sparta Praha a zbytek české mládežnické špičky. Turnaj nakonec ovládla právě 

pražská Sparta. Ihned po skončení turnaje se začal plánovat další ročník, který se pod názvem 

ALBIM CUP 2016 uskuteční opět zkraje září a účast bude ještě prestižnější. Kromě Liverpoolu, 

který opět dorazí do Ústí nad Labem, se v Ústí představí třeba německý Wolfsburg, Zaglebie  

Lubin z Polska, Dinamo Minsk z Běloruska a pozván je také tým z japonského Tokia. Patronem 

turnaje je Vladimír Šmicer. 
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 Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: 
Společnost se nezabývá výzkumem a vývojem. 

 

 Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni: 
Nenastaly žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni. 

 

 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 

pracovněprávních vztazích 
Společnost udržuje standardní pracovněprávní vztahy v souladu s předpisy, a proto nevyvíjí 

žádné jiné mimořádné aktivity. V oblasti ochrany životního prostředí společnost dodržuje 

platné vyhlášky a normy. 
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Titulární partner Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. 

 

 
 

 

Generální partner Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. 

 

 
 

 

Hlavní partneři Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. 
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PŘEHLED O STATURÁRNÍCH ORGÁNECH A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
 

 Představenstvo a.s.: 

o Předseda představenstva:   Bc. Libor Zajíček 

o 1. místopředseda představenstva: Jiří Dušek 

o 2. místopředseda představenstva: Ing. Vasil Simkovič  

o Členové představenstva:  Zdeněk Bechyně 

Martin Beneš 

 

 

 Dozorčí rada a.s.: 

o Předseda dozorčí rady:  Jan Linhart 

o Členové dozorčí rady:  Josef Macík 

PaedDr. Petr Brázda 

 

 

 Vedení společnosti: 

o Výkonný ředitel:   Ing. Petr Heidenreich 

o Sportovní manažer:   Stanislav Pelc 

o Sportovní sekretář:   Zdeněk Bechyně 

o Marketingový manažer:  Milan Seidl 

o PR manažer:    Ondřej Klíč 

 

 

 Sportovní úsek dospělých: 

o Hlavní trenér „A“ mužstva:  Petr Němec 

o Asistent trenéra:   Petr Fousek 

o Masér:    Miloslav Holakovský 

o Lékař:     MUDr. Jakub Avenarius 

o Fyzioterapeutka:   Mgr. Kateřina Nedomlelová 

o Vedoucí mužstva:   Josef Kolenatý 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

 
 25. 11. 2015 bylo ustaveno nové složení představenstva a dozorčí rady společnosti. 

Došlo k výraznému personálnímu posílení na pozici 2. místopředsedy představenstva 

o významnou osobnost podnikatelské sféry ve městě Ústí nad Labem a velkého 

sportovního fanoušky Ing. Vasila Simkoviče – předseda představenstva společnosti 

TERMO+ holding. Na funkci výkonného ředitele byl jmenován Ing. Petr Heidenreich. 

Byla představena nová marketingová a obchodní strategie, která by měla vést ke 

stabilizaci a rozvoji klubu jako významné součásti sportovního a společenského života 

ve městě. 

 Cílem marketingové a obchodní koncepce je zejména pozitivní komunikace se širokou 

veřejností, čímž by se společnost chtěla více začlenit do společenského života města. 

Základem je vybudování dobrých vzájemných vztahů mezi stranami. Společnost chce 

využít moderního zázemí Městského stadionu k zatraktivnění domácích utkání. 

 Také v roce 2016 bude pokračovat rozvoj stávajících a budování nových partnerských 

vztahů. Novým i stávajícím partnerům budou nabízeny různé formy spolupráce a 

zviditelnění. 

 
 Personální politika: 

Ke dni 31. 12. 2015 byli ve společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. 3 zaměstnanci 

s plným pracovním úvazkem. Ostatní činnosti byly zajišťovány prostřednictvím dohod o 

provedení práce (celkem 25 osob) či smlouvami na základě živnostenského oprávnění. 
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 Sportovní úsek: 
Sportovní aktivita společnosti je rozdělena do dvou oblastí – úsek dospělých a úsek mládeže. 

Do úseku dospělých spadá „A“ mužstvo, kde pracuje profesionální trenér (v současnosti Petr 

Němec) a asistent trenéra (Petr Fousek). Dále lékař, masér a vedoucí mužstva. Úsek mládeže 

čítá celkem 13 mužstev – 3 dorostenecká (U19, U17, U16), 4 žákovská (U15, U14, U13, U12) a 

6 přípravek (U11, U10, U9, U8, U7, U6). S mládežnickými celky pracuje v realizačních týmech 

celkem 43 osob (28 trenérů + 15 vedoucích mužstva). 

 

 Informace o předpokládaném vývoji 
V jarní části Fotbalové národní ligy by „A“ mužstvo chtělo pokračovat ve výkonech, 

které předvádělo na podzim a držet se v horní polovině tabulky. Cílem je stabilizace kádru, 

která by v dalších letech mohla vyústit ke zvýšení sportovních ambicí týmu. 

Strategií klubu je v rámci nové klubové koncepce (obchodní a marketingové) rozšířit 

spektrum komerčních partnerů klubu a zejména snížit závislost na finančních prostředcích 

Statutárního města Ústí nad Labem. V tomto duchu již probíhají určitá jednání s novými 

komerčními, je jim představována klubová filozofie, zejména obchodní a marketingová vize a 

cílem těchto jednání jsou dlouhodobá strategická partnerství. Dlouhodobým strategickým 

cílem je najít případného akcionáře klubu a tím zvýšení diverzifikace finanční závislosti na 

jednom akcionáři.  

Dalším možným zdrojem financování je dlouhodobá orientace na dotační tituly, 

zejména MŠMT, FAČR a Ústecký kraj (zprostředkovatel EU).   

Prostředkem k získání dalších finančních prostředků může být převedení správy 

Městského stadionu do rukou obchodní společnosti a z toho vyplývající navrácení daně z 

přidané hodnoty (DPH) za výstavbu Městského stadionu.  

Celkovým cílem působení klubového vedení je vytvoření atraktivních podmínek a 

prostředí pro všechny účastníky fotbalových událostí, zejména fanoušků, partnerů, fotbalistů, 

rozhodčích a dalších účastníků fotbalových utkání. Fotbal je ve světovém sportovním a 

kulturním životě významnou společenskou událostí, příležitostí setkávání lidí nejrůznějších 

společenských vrstev a bezesporu nemůže chybět ani ve Statutárním městě Ústí nad Labem. 

Rovněž úsek mládeže má v plánu pokračovat v nastaveném trendu a prohlubovat 

všechny běžící a plánované projekty. Prioritou je pak výchova hráčů pro „A“ mužstvo, ve 

kterém v minulém roce působila trojice dorostenců (Seidl, Suchý, Pokorný). Rozvoji mladých 

fotbalistů prospěje také areál tréninkového centra na Klíši, který bude i nadále modernizován. 

Také v roce 2016 chce společnost pokračovat ve spolupráci se základními školami napříč 

městem a sledovat také prospěch svých fotbalistů. 
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V Ústí nad Labem dne 21. 3. 2016  předkládá představenstvo a.s. 

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY 
- přehled umístění „A“ mužstva a mládeže 

 

 

 „A“ mužstvo 

 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Fotbalová národní liga: 

 12. místo, 34 bodů; 10 výher, 4 remízy, 16 porážek; skóre 34:46 
o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Fotbalová národní liga: 

 4. místo, 27 bodů; 7 výher, 6 remíz, 3 porážky; skóre: 26:14 
o Trenér: Petr Němec; asistent trenéra: Petr Fousek 
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V Ústí nad Labem dne 21. 3. 2016  předkládá představenstvo a.s. 

 

 U19 

 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga dorostu U19: 

 6. místo, 59 bodů; 16 výher, 7 remíz, 11 porážek; skóre: 79:56 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga dorostu U19: 

 15. místo, 22 bodů; 6 výher, 2 remízy, 11 porážek; skóre: 40:52 

o Trenér: Martin Dolinský; asistent trenéra: Petr Venc 
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 U17 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga dorostu U17 sk.B: 

 4. místo, 47 bodů; 14 výher, 3 remízy, 9 porážek; skóre: 56:43 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga dorostu U17 sk.B: 

 9. místo, 17 bodů; 4 výher, 3 remízy, 6 porážek; skóre: 16:31 

o Trenér: Martin Votava 

 

 

 U16 

o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga dorostu U16 sk.B: 

 10. místo, 35 bodů; 10 výher, 3 remízy, 13 proher; skóre: 36:50 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga dorostu U16 sk.B: 

 6. místo, 22 bodů; 5 výher, 4 remízy, 4 prohry; skóre: 28:21 

o Trenéři: Radim Novák, Bc. Jan Vrba; asistent trenéra: Radim Příhonský  
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V Ústí nad Labem dne 21. 3. 2016  předkládá představenstvo a.s. 

 U15 

 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga žáků U15 sk.B - nadstavba: 

 1. místo, 28 bodů; 9 výher, 1 remíza, 0 porážek; skóre: 43:8 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga žáků U15 sk.A: 

 11. místo, 11 bodů; 3 výhry, 1 remíza, 14 porážek; skóre: 27:79 

o Trenér: Zdeněk Müller; asistent trenéra: David Šourek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U14 

 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga žáků U14 sk.B: 

 3. místo, 17 bodů; 3 výhry, 5 remíz, 2 porážky; skóre: 18:21 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga žáků U14 sk.A: 

 11. místo, 9 bodů; 3 výhry, 0 remíz, 15 porážek; skóre: 12:100 

o Trenéři: Roman Lácha, Miroslav Vlasák 

 

 

 U13 

 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga žáků U13 sk.B: 

 7. místo, 26 bodů; 8 výher, 2 remízy, 12 porážek; skóre: 185:196 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga žáků U13 sk.B: 

 9. místo, 9 bodů; 3 výhry, 0 remíz, 8 porážek; skóre: 56:133 

o Trenér: Zdeněk Bechyně; asistent trenéra: Petr Minařík 
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 U12 

 
o Umístění na konci sezóny 2014/2015 – Česká liga žáků U12 sk.B: 

 8. místo, 18 bodů; 6 výher, 0 remíz, 16 porážek; skóre: 130:261 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká liga žáků U12 sk.B: 

 8. místo, 15 bodů; 5 výher, 0 remíz, 6 porážek; skóre: 89:97 

o Trenér: Milan Seidl; asistent trenéra: Jan Deutsch 

 

 

 FK Ústí nad Labem – ženy 
Po domluvě s ženským klubem AC Uragán přešel tento tým v roce 2015 pod Fotbalový 

klub Ústí nad Labem, takže své zastoupení má společnost také v soutěži žen. 

o Umístění v polovině sezóny 2015/2016 – Česká fotbalová liga žen: 

 3. místo, 17 bodů; 5 výher, 2 remízy, 2 porážky; skóre: 25:22 

o Trenér: Radim Jankovský; asistent trenéra: Miroslav Jelačič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































