
Rozhodnutí jediného akcionáře 

 jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem 

 
dne:  bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

přizváni: 

Bc. Libor Zajíček – předseda představenstva 

Ing. Petr Heidenreich – výkonný ředitel 

 

na vědomí: 

17.8.2016 

Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, 

a.s. za rok 2015 

16 

Ing. Jana Procházková – referent pro transparentní samosprávu 

MUDr. Jiří Madar – 1. Náměstek primátorky 

Na jednání představenstva a dozorčí rady FK Ústí nad Labem, a.s. 

Mgr. Miloš Studenovský-vedoucí právního odboru 



 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů v působnosti jediného akcionáře společnosti Fotbalový 

klub Ústí nad Labem, a.s. 

A)  schva luje  v  sou ladu  s  č l .  8  Stanov  spo lečnos t i  Fotba lový 

k lub Úst í  nad Labem,  a . s .  

 

1) účetní závěrku za rok 2015 vč. příloh s formulací: Valná hromada 

schválila na základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní 

závěrku za rok 2015. 

 

2) auditora Ing. Jiřího Horu pro rok 2016. 

 

3) zápočet úhrady ztráty z minulých let takto: Podle účetních výkazů ke dni 

31. 12. 2015 vykazuje společnost Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. za 

účetní rok 2015 ztrátu ve výši 3.807.110,70 Kč. Akcionáři společnosti FK 

Ústí nad Labem, a.s. rozhodli, že výsledek hospodaření – ztráta – ve výši 

3.807.110,70 Kč bude zaúčtována na účet 429- neuhrazená ztráta minulých 

let. 

 

4) Po zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 na účtu 429-

neuhrazená ztráta minulých let částku ve výši 12.552.550,63 Kč. 

Schvaluje použití zůstatku na účtu ostatních kapitálových fondů ve výši 

5.890.398,46Kč na úhradu/snížení/ ztráty minulých let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

 

 

Představenstvo a dozorčí rada Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. na svém 

zasedání dne 8. června 2016 vzalo na vědomí auditovanou účetní závěrku společnosti 

za rok 2015 i návrh na zaúčtování ztráty za rok 2015 ve výši 3.807.110,70 Kč na účet 

429 - neuhrazená ztráta minulých let. 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, v § 

403 ukládá projednání řádné účetní závěrky valnou hromadou nejpozději do 6 měsíců 

od posledního dne předcházejícího účetního období. 

Řádná roční účetní závěrka je součástí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní 

závěrky k 31. 12. 2015 účetní jednotky Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Audit 

provedl a dne 7. 4. 2016 závěrečnou zprávou ukončil auditor společnosti Auditep spol. 

s r.o., odpovědný auditor Ing. Jiří Hora (č. opr. KA ČR 1419). Předložená zpráva 

auditora sestává z následujících částí: 

- Zpráva nezávislého auditora s výrokem „Podle našeho názoru účetní závěrka 

podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a  výsledku jejího hospodaření za 

rok končící 31. 12. 2015  v souladu s českými účetními předpisy.“, 

- Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015, 

- Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015, 

- Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2015, 

- Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2015. 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

 

 

V souladu se zákonem, a zároveň v souladu s výše uvedeným usnesením 

představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě společnosti: 

1) Schválení účetní závěrky za rok 2015 vč. příloh s formulací: Valná hromada 

schválila na základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku 

za rok 2015. 

 

2) Schválení auditora Ing. Jiřího Hory pro rok 2016. 

 

3) Schválení zápočtu úhrady ztráty z minulých let takto: Podle účetních výkazů ke 

dni 31. 12. 2015 vykazuje společnost Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. za 

účetní rok 2015 ztrátu ve výši 3.807.110,70 Kč. Akcionáři společnosti FK Ústí 

nad Labem, a.s. rozhodli, že výsledek hospodaření – ztráta – ve výši 

3.807.110,70 Kč bude zaúčtována na účet 429- neuhrazená ztráta minulých let. 

 

    4) Po zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 na účtu 429 -    

neuhrazená ztráta minulých let částku ve výši 12.552.550,63 Kč. 

Na základě doporučení dozorčí rady společnosti, použít zůstatek na účtu 

ostatních kapitálových fondů ve výši 5.890.398,46Kč na úhradu/snížení/ 

ztráty minulých let. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. 

2) Zápis Dozorčí rady  

3) Výroční zpráva FK Ústí nad Labem 2015 

 

 


