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1. Obecné informace o spolku

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek
Na Hradbách 1300, 460 01 Liberec
183 812 43
neplátce DPH

Účetní období:

Kalendářní rok
Spolek nemá zdanitelné příjmy, nepodává daňové přiznání.

2. Hlavní a vedlejší činnost spolku

Základním účelem a hlavní činností spolku je vytváření podmínek a všestranná péče
o uspokojování potřeb jeho členů formou sportovního a společenského vyžití,
zejména v oblasti fotbalu. Hlavním cílem spolku je klást důraz na harmonický rozvoj
osobnosti svých členů, zejména dětí a mládeže po stránce tělesné, estetické, duchovní
i mravní, cílevědomě vychovávat své členy k dodržování kázně, humanismu,
demokracii, ke vztahu k přírodě, k péči o kulturní hodnoty a životní prostředí a ke
stylu života fair play.
Spolek neprovozuje vedlejší činnost.

3. Struktura spolku
Spolek byl založen v roce 2.4.1991 jako občanské sdružení složené z trenérů,
organizačních pracovníků a mladých sportovců, pro něž jsou vytvářeny finanční,
organizační a technické podmínky pro tréninkové procesy a účast v soutěžích
v rámci Libereckého kraje i Fotbalové asociace České republiky.
Oddíl mládeže FC SLOVAN LIBEREC patří dlouhodobě k největším oddílům
pracujícím v Libereckém kraji s dětmi a mládeží. Vhledem k nastavenému systému
práce s mládeží a odbornosti trenérů působících v oddílu se snaží co
nejvíce podpořit rozvoj talentu v každém sportovci. Celá činnost mládežnických
kategorií je koordinována od roku 2011 postupy Fotbalové akademie.
Řada sportovců z FC Slovan Liberec jsou členy krajských mládežnických výběrů a
reprezentací České republiky
Spolek se snaží zajistit kvalitní sportoviště pro trénink a odborné vedení zkušenými
trenéry s licencemi Fotbalové asociace České republiky, případně UEFA.
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Orgány klubu
Orgány klubu jsou:
−
−
−
−

valná hromada jako orgán nejvyšší
správní rada jako statutární orgán
prezident a viceprezident
kontrolní komise jako orgán kontrolní

Na valné hromadě dne 19.11.2015 byli zvoleni 3 členové správní rady.
Správní rada spolku zvolila poté:

JUDr. Vladimíra Kašpara – prezidentem spolku
Michal Matouš – viceprezidentem spolku
Zdenka Schovánka – členem správní rady

Klub zastupují ve všech záležitostech samostatně prezident, nebo viceprezident.
Prezident, nebo viceprezident za klub jedná samostatně a podepisuje za něj tak, že k
napsanému nebo natištěnému názvu klubu připojí svůj podpis s označením funkce
prezident, nebo viceprezident.

4. Členská základna
K 31.12.2016 měl spolek 266 členů registrovaných u Fotbalové asociace ČR.
Spolek je rozdělen dle věkových kategorií do mužstev fotbalové akademie od
přípravek po dorosteneckou kategorii U19:
U7 ročník 2010
U8 ročník 2009
U9 ročník 2008
U10 ročník 2007

U11 ročník 2006
U12 ročník 2005
U13 ročník 2004
U14 ročník 2003

U15 ročník 2002
U16 ročník 2001
U17 ročník 2000
U19 ročník 1998

Na členských příspěvcích bylo za rok 2016 vybráno 442 tis Kč.

Spolek nemá zaměstnance.
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5. Hospodaření spolku
FC SLOVAN LIBEREC –mládež, spolek využívá finanční prostředky získané
výběrem členských příspěvků, dotací od místní samosprávy, Libereckého kraje,
Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky. Nemalou měrou se na úhradě nákladů spojených s provozem
fotbalové akademie podílí klub FC SLOVAN LIBEREC a.s.
V roce 2016 realizoval následující projekty:
1. FC SLOVAN LIBEREC – mládež, pravidelná sportovní činnost mládeže. Rozsah
projektu 6,108.000 Kč. Podpořeno účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve
výši 1,250.000 Kč, č. OLP/3818/2015. Doba trvání projektu 1.1.2015-30.6.2016.
V průběhu roku 2015 bylo v rámci projektu vydáno 3.496 tis. Kč za trenérské a
organizační služby pro fotbalovou akademii a na pronájmy tělocvičen. Projekt byl
dokončen v prvním pololetí roku 2016 s celkovými náklady 5.859 tis. Kč. Dotace
Libereckého kraje byla na účet spolku připsána až v roce 2016. Vzhledem k nižším
celkovým nákladům vynaloženým na projekt nakonec činila 1.099.000 Kč.
2. Činnost sportovního střediska mládeže v rámci spolupráce s Fotbalovou asociací
České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
číslo smlouvy 774/2016, číslo rozhodnutí 502016_2_013_A, program II - Sportovně
talentovaná mládež SpSM. Náklady vynaložené na trenérské služby v celkové výši
787.768 Kč, z toho 312.000 Kč hrazeno z dotace MŠMT České republiky.
3. Činnost sportovního centra mládeže v rámci spolupráce s Fotbalovou asociací České
republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, číslo
smlouvy 717/2016, číslo rozhodnutí 502015_2_013_A, program II - Sportovně
talentovaná mládež SCM. Náklady vynaložené na trenérské služby v celkové výši
568.300 Kč, z toho 545.886 Kč hrazeno z dotace MŠMT České republiky.
4. Potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže, podpořeno účelovou dotací
„Loterie“ Fotbalové asociace České republiky, v celkové výši 1,250.000 Kč.
Z poskytnuté dotace byly hrazeny trenérské a organizační služby pro fotbalovou
akademii.
5. Program č.VIII: Organizace sportu v SK a TJ. Trenérské služby fotbalové akademie
v celkové výši 254.000 Kč byly podpořeny neinvestiční dotací ze státního rozpočtu
České republiky v oblasti sportu na rok 2016, rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č.502016_8_0222_A, částka 248.000 Kč.
6. Podpora činnosti Akademie mládeže ve sportovním klubu, celkové náklady 2,753.289
Kč, podpořeno účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje
č.OLP/944/2016 ve výši 2,600.000 Kč. Z dotace byly hrazeny trenérské a
administrativní služby, pronájmy sportovišť, přeprava na soutěžní zápasy, vyšetření
sportovců, ubytování mimolibereckých členů akademie v Liberci.
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7. Fotbalová akademie mládeže – sportovní příprava. Celkové náklady projektu 669.410
Kč byly podpořeny nadačním příspěvkem Nadace ČEZ ve výši 500.000 Kč, číslo
smlouvy SCE 29_16.
Z příspěvku byly hrazeny trenérské služby poskytnuté členům fotbalové akademie.
8. Pronájmy tělocvičen pro tréninkovou činnost mládeže FC SLOVAN LIBEREC.
Celkové náklady 252.570 Kč, podpořeno účelovou dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/2784/2016, částka 50.000 Kč.
9. Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN
LIBEREC – mládež. Celkové náklady na trenérské služby 361.714 Kč, podpořeno
účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje č.OLP/4167/2016, částka
60.000 Kč.
10. NIKE CUP 2016, turnaj družstev ročníků 2007 a mladší. Termín konání 5.6.2017.
Celkové náklady 94.750 Kč, podpořenou účelovou z Dotačního fondu Libereckého
kraje, číslo smlouvy OLP/2508/2016, částka 26.000 Kč. Z dotace hrazeny pronájmy
sportovišť a organizační služby poskytnuté v rámci turnaje.

Hospodaření spolku za rok 2016 dosáhlo obratu 7.596 tis. Kč s výsledkem
hospodaření +173 tis. Kč.
Složení výnosů v tis. Kč:

Členské příspěvky
Dary fyz. a právnických osob
Provozní dotace
Statní výnosy

Složení nákladů v tis. Kč:

Spotřeba sportovního materiálu
Služby (trenérské , organizační,
pronájmy sportovišť, doprava)
Dary
Ostatní náklady

Příloha č.1:
Příloha č.2:

442
1.919
5.198
37
24
7.301
22
76

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

V Liberci dne 14.4.2017
Sestavil:

Michal Matouš, viceprezident
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