
Příloha k účetní závěrce 
společnosti  Městský fotbalový klub Vítkovice 

k 30.6. 2019 
 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní 
závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. července 2018 a končící dnem 
30. červnem 2019. 

Obsah přílohy 
Obecné údaje 
Popis účetní jednotky 
 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 
5.  Odpisování 
6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 
7.    Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1.    Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
2,    Pohledávky a závazky 

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
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 Datum vzniku a zápisu: 

10. července 2009 

 
Spisová značka: 

B 4186 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 
Obchodní firma: 

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

 
Sídlo: 

Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

 
Identifikační číslo: 

28594193 

 
Právní forma: 

Akciová společnost 

 
Předmět podnikání: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
Statutární orgán - představenstvo: 

člen představenstva: 

  
MARTIN HLOCH, dat. nar. 9. listopadu 1966 
Plk. Rajmunda Prchaly 242/68, Pustkovec, 708 00 Ostrava 
Den vzniku členství: 3. srpna 2018 

 
místopředseda představenstva: 

  
ROMAN GALAČ, dat. nar. 19. května 1971 

Dr. Šavrdy 3027/15, Bělský Les, 700 30 Ostrava 
Den vzniku funkce: 1. srpna 2019 
Den vzniku členství: 3. srpna 2018 

 
předseda představenstva: 

  
OLDŘICH JAKUBEK, dat. nar. 27. září 1951 
Edvarda Beneše 1018/30, Kateřinky, 747 05 Opava 
Den vzniku funkce: 1. srpna 2019 
Den vzniku členství: 1. srpna 2019 

 
Počet členů: 

3 

 
Způsob jednání: 

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být 
předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva 

 
Dozorčí rada: 

předseda dozorčí rady: 

  
LEO UHLÍK, dat. nar. 6. ledna 1964 
Ukrajinská 1477/34, Poruba, 708 00 Ostrava 
Den vzniku funkce: 9. února 2017 
Den vzniku členství: 15. dubna 2016 
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člen dozorčí rady: 

  
Ing. RADIM GULA, dat. nar. 22. června 1967 
Jana Maluchy 204/53, Dubina, 700 30 Ostrava 
Den vzniku členství: 1. srpna 2019 

 
člen dozorčí rady: 

  
MAREK ŠVÁBÍK, dat. nar. 5. dubna 1970 
Smetanova 315, 742 83 Klimkovice 
Den vzniku členství: 1. srpna 2019 

 
Počet členů: 

3 

 
Akcie: 

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 

 
Základní kapitál: 

5 000 000,- Kč 
Splaceno: 100% 

 
Ostatní skutečnosti: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

 
Valná hromada rozhodla dne 3. 8. 2018 o zvýšení základního kapitálu takto:  
1.Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2 600 000 Kč (slovy: 
dva milióny šest set tisíc korun českých), a to na celkovou novou výši základního kapitálu 
odpovídající částce 5 000 000 Kč (slovy: pět miliónů korun) peněžitými vklady. Není připuštěno 
upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.  

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Počet akcií: 26 kusů o jmenovité 
hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcie: kmenové akcie v listinné 
podobě znějící na jméno. Akcie nemají omezenou převoditelnost.  
3.Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 
4.Určení zájemce k upsání nových akcií K upsání všech nových akcií na zvýšení základního kapitálu 
do výše 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých) peněžitými vklady je 
oprávněn určený zájemce: Společnost TMSV Corporation s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, sp. zn. C 66862, která upíše 26 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč 
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, celkem tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2 600 
000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné 
nabídky.  
5.Místo úpisu a upisovací lhůta V sídle společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem 
Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4186. Upisovací lhůta činí 30 dní a počíná běžet 
dnem následujícím po dni, ve kterém bude určenému zájemci dle bodu 4. tohoto rozhodnutí 
doručen návrh smlouvy o úpisu akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v § 479 zákona 

o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše 
uvedené lhůtě 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsaní akcií určený zájemce uvedený v bodu 
4. tohoto rozhodnutí tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu o úpisu akcií v této 
lhůtě doručí společnosti.  
6.Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 
7.Započtení pohledávek Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek společnosti 
TMSV Corporation s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 111, 
které ke dni konání valné hromady tvoří částku 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc 
korun českých), a to: -pohledávky na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 2 600 000 Kč (slovy: dva 
milióny šest set tisíc korun českých) na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 20. 12. 2017 (slovy: 
dvacátého prosince roku dva tisíce sedmnáct) uzavřené mezi společností TMSV Corporation s.r.o., 
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se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 111 jako věřitelem a 
společností Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, IČO 285 94 193 jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního 
kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 600 000 Kč (slovy: dva 
milióny šest set tisíc korun českých), přičemž započtení se provede do částky 2 600 000 Kč (slovy: 
dva milióny šest set tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je 
splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splacen výhradně započtením pohledávky vůči 
společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena 
před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.  
8.Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení v souladu s usnesením 
valné hromady o zvýšení základního kapitálu zpracovala společnost Městský fotbalový klub 
Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193 a předloží 
tento návrh nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce je 
povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto návrhu a v této 
lhůtě akceptovaný návrh smlouvy doručit společnosti. Valná hromada současně schvaluje návrh 
smlouvy o započtení pohledávek společnosti TMSV Corporation s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, sp. zn. C 668621 a to proti pohledávce společnosti Městský fotbalový klub 
Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4186 na splacení emisního 
kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 600 000 Kč (slovy: dva 
milióny šest set tisíc korun českých). 

 
 

 

 

 

Rozvahový den  je stanoven na 30.6. 

Společnost  má zvolen hospodářský rok od 1.7. do 30.6. 

následujícího roku. 
 

 

 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby 

oceňování 
 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí  ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah 
účetní závěrky pro podnikatele. 

1. Způsob ocenění majetku  

 

1.1. Zásoby 

 
Účetní jednotka nemá zásoby.     
 

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
 
Nebyl vytvořen. 

 

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů   
 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  

 
Ve sledovaném období nebylo oceňováno reprodukční pořizovací cenou. 
 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

 
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 

4. Opravné položky k majetku  

 
Opravné položky nebyly tvořeny. 

5. Odpisování  

 
Nebyl titul pro odpisování. 
 
 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů 
společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. 
Ve sledovaném období nebyl pořízen drobný dlouhodobý majetek. 
 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu 

 
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 

 

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou  

 
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

 
 

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem  

 
Společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem 

2. Pohledávky a závazky 

2.1.Údaje jsou uvedeny v rozvaze 

 

2.2.. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   
 
Společnost nemá pohledávky ani závazky kryté zástavním či zajišťovacím právem. 
 

2.3. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
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Společnost nemá závazky nesledované a neuvedené v rozvaze. 
 
 

Sestaveno dne:  
 
 
28.12.2019 
 
 

Podpis statutárního zástupce: 
 
  Martin Hloch    
 
   Roman  Galač 
 

 


