
Výroční zpráva  

SK Fotbalová škola Třebíč,z.s. 
za rok 2016  

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a 
končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti SK Fotbalová 
škola Třebíč, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné 
hromady SK Fotbalové školy Třebíč, z.s. dolní konané dne 3.6.2017 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. 
Sídlo:   Vrchlického 990, 674 01 Třebíč   
IČ:   66610591    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 6785 vedená u Krajského soudu v Brně 
 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými 
stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost 
organizace, zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela 

pro ni materiální a tréninkové podmínky s důrazem na fotbal a výchovu 
mladých hráčů 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala pronajaté sportovní zařízení - fotbalové hřiště 
včetně zázemí.  

 
  

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. je valná hromada.  
 
Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor složený z pěti členů.  
 
Mgr. Aleš Křeček, předseda 
PeadDr. Luděk Procházka, místopředseda 
Milan Poul, člen 
Martin Minář, člen 
Martin Daněk, člen 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 
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4) Členská základna          

SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. evidovala na konci sledovaného období 273 
členů v následující struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Fotbal - hráči 185 18 53 

Ostatní – trenéři, org. 0 0 17 

 

5) Hospodaření organizace  

SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských příspěvků, dotací a grantů, příspěvků od sponzorů a partnerů. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření  
452.503,44Kč. 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 zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
 

Sestavil Irena Křečková 
Dne 1.6.2017 

 


