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Zápis z valné hromady  
FK Uhlířské Janovice, z.s. 

 

 
Datum konání: 24. 1. 2020 od 18.00 
Místo konání:  Restaurace Na Hřišti, Sportovní ul. 1, 285 04 Uhlířské Janovice 
 
 
Přítomní členové vedení klubu: 
 
Výkonný výbor:  Josef Hrabánek – předseda klubu, Šárka Břečková, Oldřich Marek, 

Miroslav Javůrek, Aleš Přibyl, Radek Förster, Jan Soudek 
Kontrolní komise:  Michaela Semíková, Lenka Přibylová, Martin Stoupa 
 
Hosté:   Vladislav Filip (za Město Uhlířské Janovice) 
 
Celkem přítomno: 47 členů s právem hlasovat (z toho 16 v zastoupení zákonných 

zástupců) – to představuje 29 % z celkového počtu členů FKUJ 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti klubu 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Návrh směrnice pro placení členských příspěvků v roce 2020 a nové výše členských 

příspěvků 
6. Návrh na využití prostor nad klubovnou 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr 

 

1. Úvod 

Předseda klubu, Josef Hrabánek, na úvod přivítal účastníky valné hromady a také zástupce 
města Uhlířské Janovice a našeho významného sponzora, pana Vladimíra Filipa. 

Vzhledem k tomu, že 15 minut po plánovaném zahájení valné hromady nebyla přítomna 
nadpoloviční většina členů FKUJ, prohlásil předseda, v souladu s odstavcem 2.7., článku III 
stanov FK Uhlířské Janovice, z.s., valnou hromadu jako usnášeníschopnou v počtu 
přítomných. 

Přítomní byli poté seznámeni s programem valné hromady. Protože nebyly žádné 
připomínky ani návrhy na doplnění programu, jednání valné hromady bylo zahájeno. 
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2. Zpráva o činnosti klubu 

Josef Hrabánek informoval členy o vývoji ve vedení a organizaci klubu v „hektickém“ roce 
2019. Shrnul práci dočasného i aktuálního výkonného výboru a zdůraznil hlavní principy, na 
kterých bylo současné vedení klubu založeno. Zejména se jedná o otevřený a poctivý přístup 
směrem k veřejnosti, úřadům, hráčům, rodičům a dalším příznivcům klubu. Veškerá naše 
činnost by měla směřovat k zajištění co nejlepších podmínek pro sportovní, ale i osobnostní 
rozvoj našich hráčů, a to zejména v kategoriích mládeže, kde se osobnost hráčů teprve 
formuje.  

Předseda také vyzdvihl činnost všech trenérů, vedoucích mužstev, členů výkonného výboru, 
kontrolní komise a dalších, bez kterých by se takové množství práce nedalo vůbec realizovat.  

V další části si vzal slovo člen výkonného výboru Aleš Přibyl a shrnul sportovní činnost 
jednotlivých mužstev s tím, že jménem klubu vyjádřil velký dík rodičům, kteří se 
v mládežnických kategoriích významně podílí na organizaci zápasů a zajišťují bezplatně 
dopravu na venkovní utkání a turnaje. 

Aleš Přibyl také zmínil problematiku pořadatelské služby a uvedl některé významnější akce 
z oblasti provozu a údržby areálu FK. 

Kompletní zpráva o činnosti klubu je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 

 
Poté se opět ujal slova Josef Hrabánek a seznámil valnou hromadu s hospodařením spolku 
v roce 2019. Okomentoval základní položky finančních výkazů k 31. 12. 2019 a také vývoj 
nákladů a výnosů v letech 2009-2019. Součástí zprávy je i návrh rozpočtu na rok 2020, který 
je navržen jako mírně přebytkový a vychází z vývoje nákladů a výnosů za poslední období. 
 
Podrobná zpráva o hospodaření FK Uhlířské Janovice, včetně výkazů rozvahy a výsledovky ve 
struktuře státních výkazů, je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu. 
 

 
4. Zpráva kontrolní komise 

Dne 18. 1. 2020 byla kontrolní komisí ve složení Lenka Přibylová, Michaela Semíková a 
Martin Stoupa provedena kontrola účetnictví za rok 2019. Zkontrolovány byly přijaté a 
vydané faktury, pokladní doklady, výpisy z účtu, účetní závěrka, sponzorské dary, přestupy 
hráčů, účetní dokumenty, výběr členských příspěvků. 
 
Kontrolní komise neshledala v systému žádné nesrovnalosti. Účetnictví je vedeno přehledně 
a srozumitelně. 
 



-3- 
 

Zpráva kontrolní komise je uvedena v příloze č. 3 tohoto zápisu a originál je uložen u výkazů 
účetní závěrky za rok 2019. 
 

4.1. Hlasování č. 1 

Po podrobném představení výsledků hospodaření za rok 2019, rozpočtu 2020 a přednesení 
zprávy kontrolní komise proběhlo hlasování o schválení těchto bodů: 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje hospodaření spolku za rok 2019, rozpočet 
na rok 2020 a zprávu kontrolní komise ze dne 18. 1. 2020.“ 

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 
5. NÁVRH SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ V KLUBU A ÚHRADU ČLENSKÝCH 

PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020 

Josef Hrabánek představil dokument „NÁVRH SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ V KLUBU A ÚHRADU 
ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020“. Znění směrnice bylo k dispozici k nahlédnutí na 
stránkách FKUJ jako součást pozvánky na valnou hromadu. Kompletní znění návrhu je 
uvedeno v příloze č. 4 tohoto zápisu. 

Hlavními body návrhu směrnice jsou: 
- Členství v FKUJ vzniká na základě přihlášky, jejíž součástí jsou i formuláře se souhlasem 

k evidenci osobních údajů v souladu s předpisy GDPR. 
- Každý člen nad 15 let se zavazuje odpracovat min. 5 hodin za daný kalendářní rok. Do 

brigádnické činnosti se počítá i účast v pořadatelské službě na domácích zápasech nebo 
práce jako asistent rozhodčího na domácích i venkovních zápasech. 

- Alternativou je možnost zaplacení 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. 
- Do 15 let je brigádnická činnost dobrovolná  
Členské příspěvky v roce 2020 
- povinně hradí každý člen v termínu do 31.3. daného roku 
- zaplacené členství je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven v rámci preventivních 

programů (FK vydá každému členu doklad o zaplacení členského příspěvku) 
 
Návrh nové výše členských příspěvků od roku 2020: 

Kategorie členství Roční členský příspěvek Poznámka  

mládež do 19 let (aktivní sportovec) 1.100,- Kč včetně poplatku 100,- FAČR 

dospělí nad 19 let (aktivní sportovec) 2.200,- Kč * včetně poplatku 200,- FAČR 

ostatní členové bez rozdílu věku 500,- Kč * 
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V rámci diskuse k tomuto bodu padl návrh na oddělení hlasování o části povinných brigád a 
zbytku směrnice včetně nové výše příspěvků. Nejprve tedy proběhlo hlasování o tom, zda 
bude valná hromada rozhodovat o směrnici na členské příspěvky v rozdělení na část brigády 
a část členské příspěvky. 

 

5.1. Hlasování č. 2 

„Souhlasíte s tím, abychom hlasovali odděleně nejprve o návrhu povinných brigádnických 
hodin a poté o zbylé části směrnice?“ 

Pro: 6 Proti: 38 Zdržel se: 3  

Výsledek hlasování: ZAMÍTNUTO, bude se tedy hlasovat o celém návrhu směrnice. 

5.2. Hlasování č. 3 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje „NÁVRH SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ V 
KLUBU A ÚHRADU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020“ v předloženém znění“. 

Pro: 35 Proti: 4 Zdržel se: 8  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 
6. Návrh na využití prostor nad klubovnou 

Josef Hrabánek představil návrh na využití prostoru nad klubovnou, který zpracoval Jan 
Soudek. Cílem návrhu je využití prázdných prostor nad klubovnou pro krátkodobé ubytování 
a pro ubytování v rámci různých akcí konaných na hřišti (soustředění, turnaje…). Tato aktivita 
by se měla stát dalším zdrojem příjmů našeho spolku. Jedná se o první návrh a VH by měla 
rozhodnout, zda v tomto záměru pokračovat, nebo ne. 

Grafické zpracování návrhu bylo uveřejněno na stránkách FKUJ před konáním valné hromady 
a je uvedeno v příloze č. 5 tohoto zápisu. 

Z diskuse k tomuto bodu vyplynulo, že není jednoznačný názor na způsob využití prostoru. 
Nakonec bylo přistoupeno k hlasování s tím, že využití prostoru pro krátkodobé ubytování 
není jedinou variantou, je možné uvažovat i o vybudování kapacit pro dlouhodobější 
ubytování (např. 2 byty) nebo využít prostor i pro jiné, nekomerční účely. V každém případě 
má VV pokračovat v hledání využití pro tento prostor. Případné nápady ze strany členů jsou 
vítány a můžou je předat komukoliv z vedení klubu, případně přijít na jednání VV a návrh tam 
předložit (VV zasedá každé 1. pondělí v měsíci od 18:00 v restauraci Na Hřišti) 
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6.1. Hlasování č. 4 

„Valná hromada FK Uhlířské Janovice ukládá výkonnému výboru pokračovat ve zpracování 
projektu pro využití prostoru nad klubovnou s tím, že navrhované krátkodobé ubytování 
není jedinou variantou a je třeba zvážit i alternativní návrhy.“ 

Pro: 44 Proti: 1 Zdržel se: 2  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

7. Diskuse 

Jiří Vokřál vznesl dotaz na zástupce města, zda by nebylo možné zvýšit příspěvek města pro 
fotbalový klub.  

Odpověď p. Filipa: podmínky pro grantové programy jsou pro všechny žadatele stejné a 
z celkové částky určené na sport a kulturu (700 tis. Kč v roce 2019) je možné přidělit 
jednomu subjektu maximálně částku 100 tis. Kč. To je také částka, kterou FKUJ každý rok 
dostává v rámci grantu na úhradu provozních nákladů. 

Denis Kulhánek vznesl dotaz, zda zvýšení členských příspěvků, které se dotkne zejména 
hráčů A a B mužstva, nebude možné využít pro nákup nového vybavení právě pro družstva 
dospělých. 

Odpověď J. Hrabánka: požadavek na nákup vybavení je možné předložit (pro sběr těchto 
požadavků je určena Michaela Semíková). Souhrn těchto požadavků bude projednán na 
nejbližším VV a podle momentální finanční situace bude o požadavcích rozhodnuto. Teď není 
možné zaručit, že za vybrané příspěvky bude uskutečněn konkrétní nákup.  
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8. Usnesení a závěr 

Hlasování o usnesení valné hromady FK Uhlířské Janovice, z.s. : 
 
- Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje hospodaření spolku za rok 2019, 

rozpočet na rok 2020 a zprávu kontrolní komise ze dne 18. 1. 2020. 

- Valná hromada FK Uhlířské Janovice schvaluje „NÁVRH SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ V 
KLUBU A ÚHRADU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020“ v předloženém znění. 

- Valná hromada FK Uhlířské Janovice ukládá výkonnému výboru pokračovat ve 
zpracování projektu pro využití prostoru nad klubovnou s tím, že navrhované 
krátkodobé ubytování není jedinou variantou a je třeba zvážit i alternativní návrhy. 

 
Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 

 

Předseda Josef Hrabánek poděkoval za účast a ukončil valnou hromadu. 
 
 
 
 
 
 
 

V Uhlířských Janovicích dne 24. 1. 2020 
 
 
 
…………………………………………………………… 
       Josef Hrabánek, předseda            

 
Zapsal: Josef Hrabánek, Šárka Břečková 
 

Přílohy: 

Příloha č.1  Zpráva o činnosti FK Uhlířské Janovice, z.s. za rok 2019 
Příloha č.2 Zpráva o hospodaření FK Uhlířské Janovice, z.s. za rok 2019 
Příloha č.3 Zpráva kontrolní komise 
Příloha č.4 NÁVRH SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ V KLUBU A ÚHRADU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA 

ROK 2020 
Příloha č.5 Návrh na využití prostor nad klubovnou 
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Zpráva o činnosti FK Uhlířské Janovice, z.s. za rok 2019 

1. Přehled 

Rok 2019 byl pro FKUJ spojen s velkým množstvím změn ve vedení klubu a se snahou o 
stabilizaci chodu klubu jak po organizační, tak po finanční stránce. To se projevilo mimo jiné 
tím, že v tomto roce proběhly celkem 3 valné hromady spolku a ve vedení se během první 
poloviny roku vystřídaly celkem 4 výkonné výbory (dále VV) pod vedení 3 různých předsedů. 
Tuto situaci lze jen těžko nazvat stabilní. 

Přesto jsem přesvědčen, že vynaložené úsilí stálo za to a po dočasném VV se podařilo na 
valné hromadě dne 21. 6. 2019 zvolit do vedení VV s plnohodnotným mandátem, který od té 
doby pracuje pravidelně a snaží se naplňovat zásady stanovené na začátku naší práce 
v květnu 2019. Tyto zásady jsou popsány zejména ve stanovách spolku a také podrobněji 
v dokumentech „Koncepce fungování klubu FKUJ“, „Sportovní koncepce FKUJ“ a „Základní 
metodika výchovy mládeže v FKUJ“, které jsou k nahlédnutí na stránkách FKUJ.  

Pro ukázku uvádím citaci z našich stanov: 

 

Je dobré se občas k těmto dokumentům vrátit a připomenout si zásady, které vedly 
k založení spolku a nás k tomu, že jsme jej převzali do správy po našich předchůdcích – 
nezapomeňte, že v roce 2021 oslavíme již 100 let od založení fotbalového klubu v Uhlířských 
Janovicích. 
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2.  Vývoj ve vedení v roce 2019, valné hromady v roce 2019 

VV do 6.3.2019: M. Černík, M. Veliký, J. Hrabánek, L. Čížek 

VV od 6.3.2019-19.4.2019: V. Boubín, O. Marek, J. Bohatec 
o Zvolen na valné hromadě spolku dne 6. 3. 2019 

VV od 19.4.2019-21.6.2019: J. Hrabánek, O. Marek, Š. Břečková, M. Javůrek  + "volní" 
členové VV (A. Přibyl, M. Stoupa, J. Soudek). 

o Zvolen na valné hromadě dne 19. 4. 2019 
o Činnost tohoto dočasného výboru byla zaměřena na zajištění základního chodu 

klubu a jeho stabilizaci, probíhala příprava na VH, příprava nových stanov a 
zpracování základních dokumentů spolku (směrnice k členství a vybírání členských 
příspěvků, sportovní a morální zásady). 

o Bylo také rozhodnuto, že spolek bude maximálně otevřený a transparentní vůči 
svým členům i veřejnosti – byly zveřejňovány veškeré zápisy z VV a běžný účet 
v České spořitelně byl změněn na transparentní, takže každý má možnost 
kontroly aktuálního zůstatku účtu i veškerých pohybů na něm. 

VV od 21.6.2019: J. Hrabánek, Š. Břečková, O. Marek, R. Förster, A. Přibyl, M. Javůrek, J. 
Soudek + Kontrolní komise: M. Semíková, L. Přibylová, M. Stoupa. 

o Zvolen na valné hromadě dne 21. 6. 2019 
o Tento VV již měl plnohodnotný mandát a byl postaven na základech dočasného 

VV, probíhaly pravidelné schůze VV za účasti členů kontrolní komise. 
o Práce VV byla zaměřena na zajištění soutěžních utkání (organizace, pořadatelská 

služba), na konsolidaci členské základny (přihlášky k členství, evidence členů, 
jasná pravidla pro výběr členských příspěvků), na správu majetku (běžná držba, 
provedení inventarizace a přidělení inventárních čísel k hmotnému i drobnému 
hmotnému majetku) a zajištění finančních prostředků na činnost klubu 
(transparentní účetnictví, dotace, sponzoři). 

o Byly přijaty základní dokumenty související s provozem areálu a činností klubu: 
Provozní řád areálu, Požární řád, Směrnice pro členství a výběr členských 
příspěvků. 

o 9. 11. 2020 proběhlo provozní školení (školitelka Lenka Přibylová) a školení první 
pomoci (školitelka Jana Semanská) – bohužel za malého zájmu ze strany 
vedoucích a trenérů, kterým bylo toto školení zejména určeno. 

 

  



Příloha č. 1 Zápisu z valné hromady FKUJ ze dne 24. 1. 2020 

-3- 
 

3.  Stav členské základny 

V roce 2019 došlo k aktualizaci členské základny FKUJ. Každý nový i stávající člen FK Uhlířské 
Janovice byl povinen vyplnit přihlášku do FKUJ a zaplatit členský příspěvek. Na základě 
přihlášky byl člen zapsán do evidence členské základny a současně do systému České unie 
sportu (ČUS), kde budou od letošního roku evidováni všichni členové a jejich členské 
příspěvky. 

K 31. 12. 2019 máme 114 řádných členů, z toho je 94 členů aktivních sportovců a 20 členů 
ostatních (vedoucí, trenéři, vedení klubu). U těchto 114 řádných členů jsou z 99 % členské 
příspěvky za rok 2019 zaplaceny. 

Dále evidujeme 50 členů, kteří dodnes nemají vyplněnou přihlášku či nemají zaplacené 
příspěvky pro rok 2019, a proto nebyli doposud zaevidováni do členské databáze ČUS. 

Vyplnění přihlášky, které je spojeno i s podpisem souhlasu s evidencí osobních údajů a 
souhlasu s použitím fotografií, je nutné nejen pro řádnou evidenci členů, ale i s ohledem na 
platné předpisy GDPR. Proto žádáme ostatní členy, kteří ještě přihlášku nepodali, aby nás 
kontaktovali (přímo nebo na email: predseda@fkuhlirskejanovice.cz) a tuto formální 
povinnost členství splnili. Bez podané přihlášky a podepsaných souhlasů budou tito členové 
z evidence FKUJ v roce 2020 vyřazeni. 

4.  Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2019 

V roce 2019 působilo v našem klubu celkem 8 družstev, z toho 7 jich hraje v organizovaných 
soutěžích okresního nebo krajského fotbalového svazu. Družstvo nejmenších zájemců o 
fotbal – minipřípravka – zahájilo svou činnosti v květnu 2019 a zatím se věnuje tréninku a 
přípravě, i když děti si už zahrály i jeden přátelský zápas. 

Počet aktivních sportovců podle kategorií v roce 2019 (mladší a starší kategorie jsou uváděny 
společně, zdrojem je evidence členské základny v IS ČUS): 

Družstvo Počet členů Trenér, vedoucí 

Minipřípravka 19 Michaela Kopecká 

Mladší a starší přípravka 27 Martin Stoupa, Josef Tvrdý, Miroslav Javůrek 

Mladší a starší žáci 12 Martin Břečka, Šárka Břečková 

Dorost 6 Jiří Hovorka 

Muži B 13 Radek Förster, Lukáš Čížek 

Muži A 16 Karel Nouzák, Radek Förster 

CELKEM 94 
 

 

  

mailto:predseda@fkuhlirskejanovice.cz


Příloha č. 1 Zápisu z valné hromady FKUJ ze dne 24. 1. 2020 

-4- 
 

Přehled sportovních výsledků jednotlivých družstev v roce 2019: 

Předpřípravka (Michaela Kopecká) 
• zahájení činnosti v červnu 2019 
• tréninky – venku, tělocvična 

 
Mladší přípravka (Martin Stoupa, Josef Tvrdý) 

• 120 zápasů v rámci turnajového systému OFS – v podzimní části bez prohry! 
• 10 dalších turnajů s účastí známých týmů 
• celý rok 2x týdně trénink, letní soustředění ve Zbraslavicích (zimní je 

naplánováno) 
 
Starší přípravka (Miroslav Javůrek) 

• mistrovské zápasy v rámci turnajového systému OFS 
• některé děti už trénují i hrají zápasy za mladší žáky 
• celý rok 2x týdně trénink 

 
Mladší a starší žáci (Martin Břečka, Šárka Břečková) 

• Společné trénování a soutěžní utkání 
• celý rok tréninky 2x týdně + soutěžní utkání OP 
• v zimě tělocvična, UMT u ZŠ 
• Mladší žáci - 1. místo v okresním přeboru OFS Kutná Hora v sezoně 2018/2019, 

Martin Břečka byl vyhlášen jako nejlepší brankář soutěže 
• Starší žáci – 3. místo v okresním přeboru OFS Kutná Hora v sezoně 2018/2019, 

družstvo hraje jako sdružený klub pod názvem Uhl. Janovice/Červené Pečky – 
z Červených Peček jezdí na zápasy 4 hráči. Spolupráce bude i nadále pokračovat. 

 
Dorost (Jiří Hovorka) 

• Dorost hraje I.A třídu v rámci SKFS a je na posledním 12. místě se 3 body a skóre 
9:65. Bohužel se nám stále nedaří mužstvo stabilizovat, je problém s docházkou a 
účastí na zápasech. 

 
Muži B tým (Radek Förster, Lukáš Čížek) 

• Po sestupu z OP odehrál B tým FKUJ dobrý podzim ve III.třídě, kde je po podzimní 
části na 5. místě s 23 body a skóre 34:25. Dařilo se mu především ve venkovních 
zápasech, kde v tabulce dokonce skončil na druhém místě. 

• Nejlepší střelci: M. Vedral 10x, M. Veliký 8x, M. Janoušek 5x) 
 
Muži A tým (Karel Nouzák, Radek Förster) 

• A tým odehrál podzim 2019 v okresním přeboru, kde v podzimní tabulce skončil 
na 5. místě s 24 body a skóre 42:15 (nejvíce nastřílených a nejméně obdržených 
branek ze všech týmů soutěže!). Zatímco doma své soupeře válcuje, venku se mu 
už tak nedaří. 

• Nejlepší střelci: R. Tancer 7x, M. Jelínek 6x, J. Kopp 5x, A. Beneš 5x, D. Marek 5x 
 
Stará garda (Miroslav Kopecký) 

• Po několika letech půstu začala znovu fungovat stará garda. Trénuje 1x týdně a 
občas si zahrají „přáteláček“.  
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5.  Pořadatelská služba 

Na každé domácí utkání všech kategorií musí být zajištěna pořadatelská služba, která slouží k 
ochraně majetku a osob, zejména pak rozhodčích, a zajišťuje i zdravotní zabezpečení během 
zápasu nebo turnaje. 

Na každém utkání kategorie mužů musí být přítomen minimálně hlavní pořadatel, hlasatel, 
pokladník a alespoň dva další pořadatelé. U krajských soutěží musí být pořadatelů minimálně 
5, do čehož se hlasatel a pokladník u vstupu započítávají. Role hlavního pořadatele se pro 
většinu domácích utkání ujal Oldřich Marek. 

U žákovských soutěží si pořadatelskou službu obvykle zajišťují trenéři a vedoucí mužstev 
sami s pomocí přítomných rodičů. Hlavní pořadatel musí být členem FAČR. 

Uvítáme pomoc z řad dalších členů (i rodičů) s organizací zápasů. Účast na utkání v roli 
pořadatele nebo asistenta rozhodčího se počítá do brigádnické činnosti. 

Zavedení důsledného vybírání vstupného na domácí zápasy A i B týmu se projevilo na 
podstatném zvýšení tržeb ze vstupného a za rok 2019 se vybrala rekordní částka 50 616,- Kč. 
O výběr vstupného se starají L. Přibylová, M. Semíková a M. Raisová. 

V minulé sezoně se nám podařilo začít spolupráci s Lukášem Raisem, který se ujal funkce 
hlasatele a svými komentáři domácí utkání dospělých velmi oživil. 

 

6.  Údržba a provoz v roce 2019 

O běžnou údržbu, sekání a praní dresů se v minulém roce staral stálý správce Petr Soudek za 
pomoci své manželky. Člen VV Jan Soudek je v rámci vedení klubu zodpovědný za údržbu a 
sám také realizuje drobné i větší opravy. 

Hlavní akce, které se v oblasti údržby a provozu v roce 2019 odehrály: 
- Oprava kabin a prostoru pro rozhodčí. 
- Proběhla inventarizace majetku. 
- Areál byl vybaven hasicími přístroji tak, jak to vyžadují požární předpisy. 
- Ke konci roku proběhla oprava komína v klubovně a provedena jeho revize. 

 

 

V Uhlířských Janovicích, dne 24. 1. 2020 

Zpracoval:  Josef Hrabánek, Radek Förster, Oldřich Marek, Lenka Přibylová, Šárka 
Břečková, Martin Stoupa, Miroslav Javůrek      
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Zpráva o hospodaření FK Uhlířské Janovice, z.s. za rok 2019 

 

1. Úvod 

Tato zpráva obsahuje detailní informace o hospodaření spolku FK Uhlířské Janovice, z. s., včetně 
kompletních výkazů rozvahy a výsledovky ve formě státních výkazů. Součástí rozboru je i meziroční 
srovnání vybraných položek nákladů a výnosů za období od 2009 do 2019. 

2.  Výkaz zisků a ztrát za účetní období 2019 

 

Hospodářský výsledek za rok 2019 v hlavní činnosti je ztráta 154 515,94,- Kč. Tato ztráta je pokryta 
ziskem z vedlejší (hospodářské) činnosti ve výši 200 646,- Kč, takže celkový hospodářský výsledek 
spolku za rok 2019 je zisk 46 130,06,- Kč.  
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Struktura nákladů a výnosů je názorně vidět na následujícím grafu: 

 

 

Zajímavé srovnání poskytuje přehled nákladů v tomto hlavním členění za období 2009-2019: 

 

Z vývoje nákladů vyplývá, že na zabezpečení chodu klubu (náklady na sport a provozní náklady) je 
nutná částka 600-700 tis. Kč ročně a příliš se v průběhu let nemění. Pokles nákladů na sport v letech 
2018 a 2019 je způsoben zejména tím, že veškeré náklady na rozhodčí v těchto letech hradil FAČR. 
V předchozích letech tuto částku hradil klub a pohybovala se ročně okolo 65 tis. Kč. Není ale jisté, 
jestli bude tyto náklady i nadále hradit FAČR. Je potřeba s tím počítat v rozpočtu na rok 2020. 
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Podobně zajímavý je i přehled výnosů za stejné období 2009-2019: 

 

Z grafu vyplývá, že v posledních letech, a zejména v roce 2018 a 2019, výrazně narostl podíl dotací. 
V roce 2019 byla v této kategorii největší položkou dotace z MŠMT ve výši 258 500,- Kč. Druhou 
největší položkou je pak dotace od města Uhlířské Janovice ve výši 100 000,- Kč. 

Naopak rezervy máme v položce „Sponzoři, dary“, jejíž podíl na celkových výnosech stále klesá. 
V příštím roce oslovíme sponzory především z Janovic a blízkého okolí a pokusíme se je přesvědčit, že 
stojí za to podpořit náš klub. 
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2.1. Rozbor položky Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje financování spolku tvoří především 3 základní položky – členské příspěvky, vybrané 
vstupné na zápasy a tržby z pronájmu. 

Ve vlastních zdrojích je vidět významný nárůst mezi roky 2018 a 2019. Ten je způsoben zejména 
zvýšením výběru vstupného a členských příspěvků. V obou případech se podařilo vybrat zhruba o 20 
tis. Kč více, než tvoří průměr v předchozích letech. Názorně je to vidět na následujících grafech.  
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2.2. Rozbor položky Dotace 

Přehled přijatých dotací za období 2009-2019: 

 

Z vývoje dotací je vidět, že od roku 2017 se výrazně zvýšil podíl státních dotací (zejména dotace 
z MŠMT), zatímco dotace z města Uhlířské Janovice zůstává od roku 2014 stabilně na hodnotě 100 
tis. Kč, což je maximální možná roční částka, kterou může kterýkoliv žadatel o dotaci z rozpočtu 
dostat. Na druhou stranu je ale dotace z městského rozpočtu stabilním zdrojem našich příjmů a 
můžeme se na tento příjem poměrně dobře spolehnout. Vždyť jen za období posledních 11 let 
dosáhla tato podpora celkové hodnoty 1 315 050, - Kč. FK Uhlířské Janovice za tuto dlouhodobou a 
pravidelnou podporu z městského rozpočtu děkuje vedení města. Věříme, že tato podpora bude 
pokračovat i nadále a my se zase budeme snažit tyto prostředky využívat co nejefektivněji. 
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2.3. Rozbor položky Sponzoři a dary 

 

V roce 2019 jsme získali na tržbách za reklamu a sponzorských darech částku pouze 115 630,- Kč, což 
je za sledované období 2009-2019 druhá nejnižší částka. Méně jsme získali už jen v roce 2014. Je to 
oblast, které se budeme muset intenzivně věnovat v následujících měsících a letech. Věřím, že náš 
nastolený trend otevřené komunikace a průhledného transparentního účtování povede k tomu, že se 
nám podaří přesvědčit větší počet potenciálních sponzorů o tom, že jejich prostředky použijeme na 
smysluplnou činnost a budeme s nimi nakládat s maximální hospodárností a efektivitou. Náš účetní 
systém umožňuje přehledné prokázání použití těchto prostředků, takže je možné ke každému 
poskytnutému sponzorskému daru zobrazit doklady, které byly z tohoto daru hrazeny. Stejný způsob 
evidence se používá i u vyúčtování dotací vůči městu nebo ministerstvu školství.  

Přehled sponzorských darů v roce 2019: 
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3. Rozvaha k 31. 12. 2019 

Následující výkaz ukazuje strukturu majetku, se kterým náš spolek hospodaří, a také strukturu zdrojů 
financování tohoto majetku. Z výkazu rozvahy je vidět, že v podstatě veškerý majetek spolku (budovy 
a stavby v účetní hodnotě 2 365 389,- Kč) je kryt vlastními zdroji na straně pasiv.  

 

Částka v položce pasiv na řádku „Výsledek hospodaření celkem“ je tvořena hospodářským výsledkem 
za minulá období. Od roku 2005, od něhož vedeme podvojné účetnictví, se hodnota hospodářského 
výsledku kumulovala na účtu 931 „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ a HV nebyl nijak 
vypořádán. Hospodářský výsledek byl použit zejména na financování výstavby klubovny, která se 
účetně projevila v nárůstu dlouhodobého majetku v aktivech o částku 381 481,- Kč. O stejnou částku 
mělo být navýšeno vlastní jmění spolku. Jedná se sice jen o účetní operaci, protože jak vlastní jmění, 
tak výsledek hospodaření je součástí položky „Vlastní zdroje celkem“, ale přesto navrhujeme tuto 
nesrovnalost vyrovnat spolu s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2019. 

 

3.1. Vypořádání hospodářského výsledku 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za roky 2005-2019 ve výši 468 462,84,- Kč navrhujeme 
rozdělit takto: 

381 481,00 Kč -> převést do „Vlastní jmění“ 

  86 981,84 Kč -> převést do „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ 

 

Výsledek hospodaření za rok 2019: 

46 130,06 Kč -> převést do „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“  
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Výsledek těchto operací bude zaúčtován v roce 2020 a bude mít za výsledek, že položky pasiv 
v rozvaze budou správně zobrazovat rozložení vlastních zdrojů, přičemž celková výše vlastních zdrojů 
zůstává zachována. Přehledně je výsledek operace vidět v následující tabulce: 
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4. Rozpočet na rok 2020 

Při sestavení rozpočtu na rok 2020 jsme vyházeli z vývoje nákladů a výnosů v minulých letech se 
zohledněním některých očekávaných změn. 

Rozpočet je navržený jako vyrovnaný, tj. měli bychom i v roce 2020 hospodařit s mírným ziskem. 

Přehled hlavních položek rozpočtu na rok 2020: 

 

 

Zpracoval: Josef Hrabánek 

Datum:  24. 1. 2020 

 

Příloha č. 2.1 Rozvaha FK Uhlířské Janovice, z. s., k 31. 12. 2019 

Příloha č. 2.2 Výsledovka FK Uhlířské Janovice, z. s., za rok 2019 

 



Vypracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Rozvaha v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tis. Kč)

IČO:

65927559

NÁZEV: FK Uhlířské Janovice, z.s.

SÍDLO: Sportovní , 285 04
Uhlířské Janovice

PRÁVNÍ FORMA: Spolek

Položka
Stav

k prvnímu
dni účetního

období

Stav
k poslednímu
dni účetního

období
AKTIVA 2431 2499

A. Dlouhodobý majetek celkem 2372 2366
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0
2. Software 0 0
3. Ocenitelná práva 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2376 2376
1. Pozemky 585 585
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0
3. Stavby 1771 1771
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 20 20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
2. Podíly - podstatný vliv 0 0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0
4. Zápůjčky organizačním složkám 0 0
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0 0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -4 -10
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0
2. Oprávky k softwaru 0 0
3. Oprávky k ocenitelným právům 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
6. Oprávky ke stavbám 0 0
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých
věcí -4 -10

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 0
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 59 133
I. Zásoby celkem 0 0

1. Materiál na skladě 0 0
2. Materiál na cestě 0 0
3. Nedokončená výroba 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 0 0
5. Výrobky 0 0
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0
7. Zboží na skladě a v prodejnách 0 0



8. Zboží na cestě 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0

II. Pohledávky celkem 0 13
1. Odběratelé 0 0
2. Směnky k inkasu 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 0 0
5. Ostatní pohledávky 0 13
6. Pohledávky za zaměstnanci 0 0
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 0 0
8. Daň z příjmů 0 0
9. Ostatní přímé daně 0 0
10. Daň z přidané hodnoty 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 0 0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samosprávných celků 0 0

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 0 0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0
17. Jiné pohledávky 0 0
18. Dohadné účty aktivní 0 0
19. Opravná položka k pohledávkám 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 59 120
1. Peněžní prostředky v pokladně 12 0
2. Ceniny 0 0
3. Peněžní prostředky na účtech 47 120
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0
6. Ostatní cenné papíry 0 0
7. Peníze na cestě 0 0

IV. Jiná aktiva celkem 0 0
1. Náklady příštích období 0 0
2. Příjmy příštích období 0 0

PASIVA 2431 2499
A. Vlastní zdroje celkem 2421 2467

I. Jmění celkem 1952 1952
1. Vlastní jmění 1952 1952
2. Fondy 0 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 469 515
1. Účet výsledku hospodaření 0 46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -43 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 512 469

B. Cizí zdroje celkem 10 32
I. Rezervy celkem 0 0

1. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 0 0
2. Vydané dluhopisy 0 0
3. Závazky z pronájmu 0 0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0
6. Dohadné účty pasivní 0 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 10 32
1. Dodavatelé 10 17
2. Směnky k úhradě 0 0
3. Přijaté zálohy 0 0
4. Ostatní závazky 0 0
5. Zaměstnanci 0 0
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0



7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 0 0
8. Daň z příjmů 0 0
9. Ostatní přímé daně 0 2
10. Daň z přidané hodnoty 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 0 0
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 0 0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 0 0
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 0 0
17. Jiné závazky 0 13
18. Krátkodobé úvěry 0 0
19. Eskontní úvěry 0 0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0
21. Vlastní dluhopisy 0 0
22. Dohadné účty pasivní 0 0
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0

IV. Jiná pasiva celkem 0 0
1. Výdaje příštích období 0 0
2. Výnosy příštích období 0 0

Odesláno dne:
26. 01. 2020

Razítko: Jméno a podpis odpovědné osoby:
Josef Hrabánek

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
Josef Hrabánek

Datum sestavení:
26. 01. 2020



Vypracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tis. Kč)

IČO:

65927559

NÁZEV: FK Uhlířské Janovice, z.s.

SÍDLO: Sportovní , 285 04
Uhlířské Janovice

PRÁVNÍ FORMA: Spolek

Položka Hlavní
činnost

Vedlejší
činnost Celkem

A. Náklady 681 101 782
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 563 34 597

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 266 32 298
2. Prodané zboží 0 0 0
3. Opravy a udržování 106 0 106
4. Náklady na cestovné 44 0 44
5. Náklady na reprezentaci 0 0 0
6. Ostatní služby 147 2 149

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 0 0 0
9. Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0

III. Osobní náklady 68 0 68
10. Mzdové náklady 68 0 68
11. Zákonné sociální pojištění 0 0 0
12. Ostatní sociální pojištění 0 0 0
13. Zákonné sociální náklady 0 0 0
14. Ostatní sociální náklady 0 0 0

IV. Daně a poplatky 0 0 0
15. Daně a poplatky 0 0 0

V. Ostatní náklady 23 67 90
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 6 0 6
17. Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0
18. Nákladové úroky 0 0 0
19. Kursové ztráty 0 0 0
20. Dary 0 0 0
21. Manka a škody 0 0 0
22. Jiné ostatní náklady 17 67 84

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 6 0 6
23. Odpisy dlouhodobého majetku 6 0 6
24. Prodaný dlouhodobý majetek 0 0 0
25. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0
26. Prodaný materiál 0 0 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 21 0 21
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 21 0 21

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0
29. Daň z příjmů 0 0 0

B. Výnosy 526 302 828
I. Provozní dotace 358 0 358

1. Provozní dotace 358 0 358
II. Přijaté příspěvky 110 0 110

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 0
3. Přijaté příspěvky (dary) 13 0 13
4. Přijaté členské příspěvky 97 0 97

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 57 253 310
5. Tržby za vlastní výkony a za zboží 57 253 310

IV. Ostatní výnosy 1 49 50
6. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0 0 0
7. Platby za odepsané pohledávky 0 0 0
8. Výnosové úroky 0 0 0
9. Kursové zisky 0 0 0
10. Zúčtování fondů 0 0 0
11. Jiné ostatní výnosy 1 49 50

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0
12. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0 0
13. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0



14. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0
15. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0
16. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -155 201 46
D. Výsledek hospodaření po zdanění -155 201 46

Odesláno dne:
26. 01. 2020

Razítko: Jméno a podpis odpovědné osoby:
Josef Hrabánek

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
Josef Hrabánek

Datum sestavení:
26. 01. 2020



FK UhliF-ske Janovice, Sportovni ulice 1, 285 04 Uhlirske Janovice, cislo klubu: 2050341 

Zprava kontrolni komise — schvaleni tketni zaverky FK za rok 2019 

Dne 18. 1. 2020 byla provedena kontrola Uetnictvi za rok 2019. 

Zkontrolovany byly: 

piljate a yydane faktury, 

pokladni doklady, 

yYpisy z 66tu, 

tketni zaverka, 

sponzorske dary, 

pi'estupy hrRO, 

utetni dokumenty, 

vYber 6IenskYch pi=ispevkil 

Kontrolni komise neshledala v systemu iadne nesrovnalosti. 06etnictvi je vedeno prv-ehledne 

a srozumitelne. 

V UhlftskYch Janovicich dne 18. 1. 2020 

Podpis 6Iena kontrolni komise (Lenka Hibylova) 

Podpis C"lena kontrolni komise (Michaela Semikova) 

Podpis clena kontrolni komise (Martin Stoupa) 
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NÁVRH SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ V KLUBU A ÚHRADU 
ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020 

 
 

Datum schválení Funkce Jméno Podpis 

 Předseda Josef Hrabánek  

 
 

Datum platnosti od  Datum účinnosti   

Datum vydání  Vydal Šárka Břečková 

  Zpracoval Šárka Břečková 

 
 

Rozdělovník 
 

Výtisk č.: Funkce Jméno 

1. Předseda Josef Hrabánek 

2. Sekretář Oldřich Marek 

3. Klubovna Jan Soudek 
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Pokyny pro manipulaci: 

 

SEZNÁMENÍ  -  předseda je povinen seznámit všechny členy klubu s obsahem této směrnice. 

KONTROLA - vedení klubu je povinno kontrolovat dodržování této Směrnice a při změnách podávat 
návrhy na aktualizaci. 

ULOŽENÍ  -  tato Směrnice musí být uložena tak, aby byla přístupná všem členům klubu, nesmí 
být celá ani žádná její část bez povolení předsedy dále rozmnožována ani zapůjčována 
nebo předávána nepovolaným osobám. Na požádání bude k nahlédnutí v klubovně. 

 

 
OBSAH: 
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3  POUŽÍVANÉ ZKRATKY 
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8 VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ 

9 NEUHRAZENÍ  PŘÍSPĚVKŮ 
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1 ÚČEL 

     Účelem této směrnice je určení členské základny a postupu a popisu činností při úhradě 
členských příspěvků od členů Fotbalového klubu Uhlířské Janovice. 

 

2 PŮSOBNOST 

     Tato pracovní instrukce platí pro všechny členy Fotbalového klubu Uhlířské Janovice. 

 

 

3 POUŽÍVANÉ ZKRATKY 
 
FK UJ  Fotbalový klub Uhlířské Janovice 
VV  Výkonný výbor 
 

4 ČLENSTVÍ  V FK UJ 

- vznik a zánik členství, stejně jako členská práva a povinnosti upravují stanovy  
FK UJ v sekci „Členství“, 
 

- členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené na adresu spolku nebo osobně 
některému z členů VV, 
 

- přihláška musí obsahovat tyto údaje: 
o jméno a příjmení 
o adresa trvalého bydliště 
o rodné číslo 
o telefon 
o email 
o souhlas se stanovami a souhlas s použitím osobních údajů, 

  
- formulář s přihláškou za člena FK UJ je ke stažení na adrese 

www.fkuhlirskejanovice.cz, 
 

- seznam členů je veden v elektronické formě v rozsahu výše uvedených údajů, 
 

- údaje o členech FK UJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní 
organizaci (OFS, FAČR), případně dalším orgánům státní správy a územních 
samospráv, 

 

http://www.fkuhlirskejanovice.cz/
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- každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od FK UJ na jeho náklad potvrzení 
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto 
údaje byly vymazány, 
 

- každý člen ve věku nad 15 let se zavazuje účastnit se brigádnické činnosti a to min. 5 
hodin za daný kalendářní rok. Za brigádnickou činnost je považována i účast na 
mistrovských utkáních jako pořadatel nebo asistent rozhodčího (1 zápas = 1 hodina). 
Alternativou je zaplacení částky 100,- za každou neodpracovanou hodinu. Pro členy do 
15 let je brigádnická činnosti dobrovolná. 
Brigády organizuje VV několikrát do roka dle potřeby, ale zároveň je možnost domluvit 
se přímo se správcem nebo členem VV a vykonat potřebnou práci mimo kolektivně 
plánovaný termín. 

 
 

5 ODPOVĚNOST 

- výši členského příspěvku stanovuje valná hromada s platností od 1. ledna daného roku, 
 

- členský příspěvek je finanční poplatek povinně hrazený členem FK UJ a slouží jako 
jeden ze zdrojů vytváření finančního fondu fotbalového klubu. 
 
 
 

6    POSTUP VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
 

- příspěvky vybírají jednotliví trenéři a vedoucí, 

- celkovou částku včetně jmenného seznamu následně předají pokladníkovi, 

- pokladník vše odevzdá účetnímu do pokladny, který zaúčtuje jednotlivé položky 

a vytiskne ze systému příjmové doklady pro všechny ze seznamu, 

- příjmové doklady následně předá zpět jednotlivým vedoucím / trenérům a ti je rozdají 

členům, jako potvrzení o zaplacení, 

- tato potvrzení se mohou u většiny zdravotních pojišťoven uplatnit a získat tak příspěvek 

na sportovní aktivity, 

- další možností je zaplacení na transparentní klubový účet č. 000000-0442549359/0800, 

variabilní symbol ID hráče (v poznámce uvést jméno hráče). 

7    TERMÍNY ÚHRAD PŘÍSPĚVKŮ 

- příspěvky se hradí nejpozději do 31.3. daného roku, jednorázově na celý kalendářní 

rok. 
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8    VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ 

    Výkonný výbor navrhuje výši členských příspěvků od roku 2020 takto: 
      

- mládež do 19 let (aktivní sportovec) Kč 1 100,- (včetně poplatku Kč 100,- FAČR) 

- dospělí nad 19 let (aktivní sportovec) Kč 2 200,- (včetně poplatku Kč 200,- FAČR) * 

- ostatní členové bez rozdílu věku         Kč    500,- * 

- sourozenci v mládežnických kategoriích platí každý polovinu, tzn. Kč 500,- + Kč 100,- 

FAČR 

- členové výboru, vedoucí a trenéři jsou osvobozeni od placení členských příspěvků 

pro FK UJ, platí pouze poplatek FAČR Kč 200,- 

- pro nově příchozí v kategorii přípravek a žáků je zavedena "zkušební" doba 1 měsíc. 

Pokud budou pokračovat, zaplatí poměrnou část za měsíce do konce roku, stanou 

se členem a mohou se účastnit i soutěžních utkání. 

*   součástí členství je permanentka na všechna domácí utkání FK UJ v aktuálním 

kalendářním roce. Pro všechny členy s uhrazeným členstvím budou vydány průkazky, 

po jejichž předložení mají veškeré vstupy na domácí utkání zdarma. 

     Členský příspěvek může být v odůvodněných případech prominut či snížen. Tuto žádost 

musí projednat a schválit vedení FK UJ. 

 

9     NEUHRAZENÍ  PŘÍSPĚVKŮ 

     Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům 
a neumožnění jeho dalšího trénování. 
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FK Uhlířské Janovice, z.s. 

 
 
 
 

NÁVRH NA VYUŽITÍ PŮDNÍCH PROSTOR NAD KLUBOVNOU 
 
 
 

 
 
 
Obsah: 
 

1 NÁVRH ROZLOŽENÍ POKOJŮ ....................................................................................... 1 

2 VIZUALIZACE .................................................................................................................... 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Jan Soudek 
Datum: 29. 12. 2019 
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1 Návrh rozložení pokojů 
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2 Vizualizace 
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