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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Fotbalový klub Loket, z.s. 

za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 01-01-2015 a končí dnem 31-12-

2015 na základě vyhodnocení činnosti Fotbalového klubu Loket, z.s. (dále jen FK Loket) a 

jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Členské schůze FK Loket konané dne 16-

04-2016. 
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1) Obecné informace o organizaci 

Název účetní jednotky:  Fotbalový klub Loket, z.s. 

Sídlo:     Sportovní 594, 357 33 Loket 

IČ:     266 24 818 

DIČ:  156-26624818 

Právní forma:    spolek 

Spisová značka:   L 3717 vedená u Krajského soudu v Plzni 

 

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 

FK Loket má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období 

realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

a) provozoval soutěžní i nesoutěžní hromadnou sportovní činnost v jednotlivých 

sportovních disciplínách včetně účastí na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných 

jinou organizací, 

b) pořádal nebo spolupořádal vlastní klubové sportovní akce nebo sportovní akce jiných 

organizací,  

c) pořádal vlastní společenské a kulturní akce nebo spolupořádání společenských a 

kulturních akcí jiných organizací, 

d) provozoval individuální a organizovanou činnost. 

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval FK Loket také doplňkovou činnost. Ve 

sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu 

sportovních zařízení pro nečleny klubu. 

Ve sledovaném období se podařilo oddílu FK Loket – muži A vyhrát soutěž 1.B třída 

v Karlovarském kraji a po roční pauze opět postoupit do 1.A třídy. V tomto ročníku FK Loket 

získal 54 bodů za 15 vítězství, 6 remíz, 5 porážek a skóre 66:34.  

Po podzimu bohužel FK Loket nenavázal  na úspěchy v 1.B třídě a drží poslední příčku v 1.A 

třídě. Musím poukázat na velkou nedisciplinovanost v tréninkové docházce i zápasové účasti, 

která má vliv na výsledcích v odehrané části podzimu. Dále na kázni některých hráčů při 

utkáních, jejichž vlivem je tým oslabován častými vyloučeními. Je na zamyšlení, že je to 

v našem případě setrvalý stav a máme v kraji pověst problémového týmu. 

V soutěži žáků oddíl FK Loket hrál okresní přebor starších žáků v Sokolovském okrese. 13 

bodů za 4 vítězství, 1 remízu, 13 porážek a skóre 39:145 stačilo pouze na poslední místo. 
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V podzimní části jsou výsledky žáků opět rozčarováním. Příčinou je opět velká 

nedisciplinovanost – tréninková a zápasová docházka, absolutní nezodpovědnost v přístupu. 

Na vině je ale i problém získat kvalifikované trenéry, kteří by tento jev změnili. Musíme tento 

přístup změnit, abychom přitáhli mládež, která bude mít zájem hrát a reprezentovat klub 

v soutěžích FAČR. Podotýkám, že v případě, kdybychom neměli mládežnický tým, jsme 

finančně sankciováni od svazu.  

 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem FK Loket je Členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný 

výbor FK Loket.FK Loket organizačně zahrnuje oddíly fotbalu. Oddíly provozují a organizují 

svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu FK Loket jako 

celku. 

Statutárním orgánem je: 

Michal Kolesnáč, prezident 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních 

orgánů. 

 

4) Členská základna 

FK Loket evidoval na konci sledovaného období 99 členů v následující struktuře: 

 mládež dospělí 

Aktivní sportovec (hraje 

soutěž, má registrační 

průkaz) 

19 35 

Aktivní sportovec (trénuje, 

nemá registrační průkaz) 

34 5 

Ostatní (trenéři, rozhodčí, 

funkcionáři) 

0 6 
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5) Hospodaření organizace 

FK Loket v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 

z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních 

sportovních zařízení. 

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 8.000 Kč. 

Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 

Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 

v následujícím období. 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 

v přílohách této výroční zprávy: 

Příloha č.1 – Výkaz o majetku 

Příloha č.2 – Výkaz příjmů a výdajů 

 

 

 

 

Dne 16-04-2016  Michal Kolesnáč 

  Prezident klubu 
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