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Zápis z Valné hromady Fotbalového klubu Vchynice ze dne 8. 2. 2020 
 

Celkem přítomno 25 členů, z celkového počtu 77 členů - viz prezenční listina. 
 

Datum, čas a místo konání: 8. února 2020, 16:00, Pohostinství Vchynice. 
 

Program:  

 

1. Zahájení Valné hromady, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Zpráva jednatele o činnosti FK Vchynice za rok 2019 a plnění úkolů z Valné 

hromady 2019. 

3. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice.  

4. Zpráva kontrolní a revizní komise. 

5. Diskuse. 

6. Návrh na usnesení. 

7. Závěr. 
 

  

1. Zahájení Valné hromady  
 

Předseda FK Vchynice pan Václav Chládek přivítal všechny přítomné členy, 

hosty, starostu obce a zahájil Valnou hromadu (dále též „VH“).  

 

Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH. 

 

Zapisovatel: Ing. Veselý Josef ml. 

Ověřovatelé: Dunaj Pavel, Chládek Stanislav st. 
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2. Zpráva jednatele o činnosti FK za rok 2019 a plnění úkolů z Valné hromady  
 

Jednatel FK Vchynice pan Mgr. Jiří Kučera přednesl tuto zprávu: 

 

Dobrý den, chtěl bych vás zde všechny srdečně přivítat na dnešní Valné hromadě 

našeho fotbalového klubu FK Vchynice. Jako každý rok pořádáme na této úrovni 

sraz všech členů a příznivců a seznamujeme je s chodem našeho klubu v uplynulém 

roce. 

 

Členská základna: 

  

 Náš fotbalový klub je stálou součástí dvou sportovních subjektů v rámci 

České republiky – České unie sportu (ČUS) a Fotbalové asociace České republiky 

(FAČR). Pro každý tento subjekt existuje samostatná členská základna. Členů 

našeho fotbalového klubu registrovaných u ČUS je k dnešnímu dni celkem 77 (tedy 

více než u FAČRu). V tomto subjektu se členství platí paušálně 500 Kč za klub na 

rok, tudíž žádný z členů do něho nepřispíváte, což znamená, že částka nemá přímou 

souvislost s počtem členů. Proto je tato základna logicky početnější. Do ní patří 

všichni, včetně těch, kteří vůbec ničím nepřispívají do chodu klubu. ČUS sdružuje 

všechny sportovní kluby napříč odvětvími a členy. Naše členství je nezbytné z 

hlediska získávání dotací z MŠMT – neboť to zastřešuje přes ČUS všechny 

sportovní kluby a eviduje hlavně jejich mládežnické členy. Z hlediska počtu členů 

ve věku do 23 let jsou potom počítány dotace MŠMT (tzv. měkké dotace). 

 

 Druhou základnou jsou členové FAČRu. Zde se již jedná o členy našeho FK, 

kteří nějakým způsobem přispívají k fungování klubu (tzn., že se účastní 

mistrovských zápasů buď jako hráči či jako funkcionáři). Jako jediní skutečně musí 

platit členské příspěvky klubu ve výši 100 a 200 Kč, neboť ty jsou následně ke 

konci února přeposílány na ústředí FAČR do Prahy. Členství ve FAČR je pro nás 

též velmi důležité, neboť bez něho bychom se nemohli účastnit mistrovských 

soutěží. K dnešnímu dni je u FAČR celkem 66 členů. FAČR nám tyto příspěvky již 

nevrací, pouze nám je vede v evidenci a platí z nich rozhodčí, pokud to na 

rozhodcovství nevystačí, dodatečně tento účet doplní mimořádnou dotací. 

 

 Jak již jsem řekl – z finančního hlediska je stěžejní pro náš klub mládež. 

Mládežnické oddíly fungují pod společnou hlavičkou družstva Vchynice-Sulejovice. 

Existují dvě kategorie - přípravka a mladší žáci (jaro 2019), starší přípravka a 

starší žáci (podzim 2019). Spolupráce byla zahájena již v roce 2017 z důvodu 

nižšího počtu našich nejmenších fotbalistů. Velmi podstatná je naše mládež právě 

při získávání dotací. Ani KÚ Ústeckého kraje ani MŠMT totiž nedotují družstva, 



Fotbalový klub Vchynice, z.s. 

 Strana 3 z 8 

kde neexistuje dostatečná mládežnická základna. Z dotací krajského úřadu tak 

můžeme hradit vybavení (získali jsme dotaci na jaře, předsezónní kemp) ovšem se 

spoluúčastí (30%). Na chod mužstva (tedy tzv. měkké dotace) lze získat finance od 

MŠMT (na počet mládežníků), které je nabízí v rámci programu „Můj klub“ přes 

zastřešující organizaci ČUS. Tyto dotace jsou samozřejmě bez spoluúčasti. 

Posledním dotačním titulem je program firmy Lovochemie a.s. (získali jsme na 

podzim) určený opět na mládež. Nedílnou součástí fungování našeho klubu jsou též 

sponzorské dary, tady je namístě poděkovat našim sponzorům Josefu Přistoupilovi 

(předsezónní kemp mládeže, drobné práce okolo areálu) nebo p. Šramotovi 

(tělocvična v zimní přestávce pro naši mládež). 

 

 Činnost našeho klubu řídí samozřejmě fotbalový výbor, který se pravidelně 

schází každých 14 dní. Na těchto pravidelných schůzkách řešíme sportovní činnost 

klubu (tzn. realizace utkání přípravek, žáků a mužstva dospělých, zabezpečení 

hráčů a funkcionářů pro zápasy, zajištění dopravy atd.), řešíme také materiální 

zabezpečení klubu (staráme se o vybavení hráčů i kabin, udržujeme a 

zkvalitňujeme hrací plochu, vylepšujeme náš sportovní areál atd.), řešíme též 

stabilizaci financí (jednáme s obcí, se sponzory, zajišťujeme dotace atd.) a řešíme i 

personální problémy (doplňujeme kádry nebo výbor o nové členy). 

  

V loňském roce fotbalový výbor fungoval v tomto složení: 

 

 předseda oddílu Václav Chládek st., místopředseda oddílu Stanislav 

Chládek, jednatel oddílu Jiří Kučera, předsedou kontrolní a revizní komise Josef 

Přistoupil, předseda inventarizační komise Václav Chládek ml.; Václav Oplt; Jiří 

Jakubec; trenér žáků Josef Veselý ml.; správce hřiště Josef Kučera a Pavel Dunaj. 

  

Předseda oddílu navíc stále ještě plní roli pokladníka, tzn. sbírat účty, hlídat 

termíny, vyplňovat dokumenty.  

 

Sportovní areál: 

  

 V loňském roce jsme všechna domácí utkání A-mužstva, každé druhé domácí 

utkání mladších žáků a přípravky odehráli ve svém vlastním areálu. Navíc zde svá 

domácí utkání hraje družstvo staré gardy „Rock Machine Lovosice“. Na našem 

areálu je potřeba neustále co vylepšovat. Pořádnou zátěží byl předloňský suchý 

rok, který byl velmi náročný na zajištění závlahy, proto se náš klub ve spolupráci s 

obcí rozhodl rekonstruovat závlahový systém na hřišti, díky čemuž se výrazně 

snížila personální náročnost zavlažování. 
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 Mimo závlahu, která se vybudovala již v březnu, došlo též k vyčištění našeho 

vrtu a výměně sprch. K finanční náročnosti se vyjádří pokladník. 

 Nemalé požadavky jsou i na fungování mládežnického oddílu. Proto tímto 

děkujeme lidem, kteří jsou ochotni a schopni plnit náročné časové podmínky pro 

práci s mládeží. Jako výbor FK jsme se jim loni snažili maximálně vyjít vstříc. 

 V letošním roce bychom chtěli dále zkvalitnit náš sportovní areál, a proto 

dochází již nyní k budování střídaček a rekonstrukci sprch. I z tohoto důvodu si vás 

všechny dovoluji tímto pozvat na brigádu 22. února (sraz na hřišti v 10:00). 

 

Zabezpečení klubu: 

 

 Naše činnost je v současnosti zaměřena na zabezpečení chodu a fungování 

družstev starší přípravky, starších žáků a A-mužstva. Hlavním úkolem je držet 

standart A-mužstva ve třetí třídě a k němu postupně budovat mládežnické týmy (ve 

spolupráci se Sulejovicemi). Nejdůležitějšími úkoly jsou finanční a personální 

zajištění fotbalových utkání. Jsme členem ČUS a zároveň FAČR, ale finanční 

prostředky kterými nás dotují, jsou velmi malé či žádné. Proto musíme hledat 

finance především v našem okolí. Na naši činnost nám přispívá hlavně Obecní 

úřad ve Vchynicích, kterému pak pomáhají naši členové při pořádání různých akcí 

ke zvelebení či ke kulturnímu vyžití našich spoluobčanů (je to tradiční kvítek) nebo 

při brigádách (březen – strouhy, duben – Horák). Dále ve spolupráci s OÚ 

probíhá realizace některých našich žádostí o dotace z výzev MŠMT a Ústeckého 

kraje. Důvodem je i to, že OÚ je nám ochoten přispět na dodotování daných 

dotací. 

 

 Na opačné straně stojí výdaje našeho klubu, kam patří hlavně materiální a 

rozvojové investice (závlaha), přestupy, hostování, doprava hráčů k jednotlivým 

utkáním, odměny a doprava rozhodčí, praní dresů a údržba sportovního vybavení. 

 

Realizace usnesení z valné hromady konané dne 2. února 2019 

 

 1. Fungování a financování klubu – situace je po personální stránce 

stabilizována u A-mužstva a mládežnických družstev dochází k pravidelné drobné 

fluktuaci hráčů. Financování klubu je v současnosti též stabilizováno (viz. Zpráva 

pokladníka). 

 2. Zajištění finančních prostředků – v loňském roce jsme opět získali 

příspěvek od OÚ, dále jsme byli podpořeni několika sponzory, podařilo se nám 

získat 3 dotace (přes 120 000 Kč). 

 3. Kontrola financování a inventarizace – několikrát do roka se provádí 

kontrola všech účtů. Též funguje inventarizační komise, která provedla k 31. 
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prosinci 2019 inventuru sportovního materiálu. Výsledky předložila výboru a ten 

rozhodl o vyřazení výstroje ve výši 4926 Kč. 

 4. Získávání dotací – v loňském roce jsme získali 3 přímé dotace, v 

současnosti žádáme na mládež další 3 dotace – dotačního titul „Můj klub“ (přes 

ČUS z MŠMT na cca. 100 000,-), dotační titul „podpora místních klubů“ (u 

Ústeckého kraje na cca. 50 000,-) a sponzorský dar firmy Lovochemie a.s. (asi 10 

000,-) 

 

Kronika: 
 

 Již tradičně na závěr připomenu několik čísel z naší sportovní kroniky, 

kterou vedou guru oddílu pan Veselý starší a jeho následovník Chládek mladší. Za 

54,5 roku sehrálo naše mužstvo 2043 zápasů s celkovou pozitivní bilanci 

 

907 vítězných 

385 remíz 

751 proher 

při celkovém skóre 4907 : 4243 

 

Pořadí střelců: 

1. Tomáš Veselý  371 branek   

2. Rosťa Buriánek  259 branek 

3. Stanislav Chládek st. 208 branek 

4. Václav Chládek ml. 182 branek 

5. Vladimír Procházka 174 branek 

 

z aktivních hráčů 

7. David Kroupa  167 branek 

 

Nejvíce odehraných zápasů: 

1. Josef Přistoupil  776 zápasů 

2. Josef Kučera st.  710 zápasů 

3. Karel Kučera st.  700 zápasů 

4. Tomáš Veselý  633 zápasů 

5. Václav Chládek ml. 606 zápasů 

 

z aktivních hráčů 

6. David Kroupa  604 zápasů 

10. Ota Baudler  507 zápasů 

13. Josef Veselý  439 zápasů 
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Usnesení: Členská schůze bere zprávu jednatele na vědomí.  

 

 

3. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice 

 

Předseda klubu pan Václav Chládek st. přednesl valné hromadě zprávu o 

finančním hospodaření klubu. 
 

Usnesení: Členská schůze bere zprávu předsedy na vědomí. 
 

 

4. Zpráva kontrolní a revizní komise 

 

Člen kontrolní a revizní komise pan Josef Přistoupil přednesl Valné hromadě tuto 

zprávu: 

 

Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s prací kontrolní a 

revizní komise. Kontrolní a revizní komise se zaměřuje pravidelně na kontrolu 

nakládání s finančními prostředky, celkového hospodaření, činnosti výboru, 

fungování A mužstva dospělých, přípravky a starších žáků. 

 

Náš oddíl vede podvojného účetnictví, které pro nás zpracovává paní 

Merklová. Podvojné účetnictví je pro oddíl důležité zejména z důvodu možnosti 

podání žádostí o poskytnutí dotací, které pomáhají zajistit našemu klubu nákup 

potřebného materiálu jak ke zvelebení fotbalového hřiště a jeho zázemí, tak nákup 

materiálního vybavení.  

 

V rámci kontroly celkového hospodaření komise provedla fyzickou inventuru 

zařízení, které fotbalový klub spravuje a neshledala žádné špatné a nezodpovědné 

zacházení se svěřenými prostředky. Dále byla provedena inventura hráčské 

výstroje. Celkové odpisy za r. 2019 jsou ve výši 4.926 Kč (míče přípravky, stulpny 

A mužstva, láhev na pití).  

 

Výbor fotbalového klubu se schází pravidelně 2x v měsíci. Kontrolní a 

revizní komise hodnotí práci výboru za uplynulý rok jako dobrou, výbor vytváří pro 

činnost jednotlivých mužstev dobré podmínky, což je vidět jak na fotbalovém 

areálu, tak na výsledcích jednotlivých mužstev.  

 

V sezoně 2018/2019, kdy došlo k reorganizaci soutěží, obsadilo A mužstvo 

ve své skupině III. třídy výborné 2. místo se ziskem 54 bodů, skóre 60:28.  
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V podzimní části sezony se A mužstvu již tolik nedařilo, obsadilo 10. místo 

ve III. třídě skupiny A se ziskem 19 bodů. Ztráta na 4. místo činí pouze 4 body a 

všichni věříme, že se mužstvo posune v průběhu jara tabulkou výše.  

 

Velice pozitivní je činnost mládežnických oddílů FK Vchynice. Třetím rokem 

výborně funguje spojení přípravky a nově straších žáků se Slavojem Sulejovice, 

jako tzv. sdružený oddíl. Trenérům obou oddílů patří velké poděkování za to, jak 

dobře a bezproblémově tato mužstva reprezentují oba oddíly. Rovněž výsledky 

mládežnických mužstev jsou stále lepší, což dokládá krásné 6. místo (z 16 

účastníků OP) starších žáků v letošní sezoně a postup starší přípravky do skupiny 

Elite pro jarní část sezony. Starší přípravka také postoupila na halový turnaj 

pořádaný OFS Litoměřice – O pohár předsedy OFS Litoměřice v kategorii SP, 8. 

2. 2020 – kam se kvalifikuje nejlepších 8 mužstev okresu. 

 

Závěrem výroční zprávy bych chtěl jménem revizní komise i svým popřát 

všem hráčům, funkcionářům a fanouškům hodně zdraví, štěstí a úspěchů při sportu 

i v osobním životě, našim mužstvům do jarní části sezony hodně elánu a dobré 

výsledky, a všem fanouškům, aby na naše zápasy chodili stejně tak rádi a alespoň 

ve stejném počtu, jako v uplynulém roce. 

 

Za kontrolní a revizní komisi zprávu zpracoval: 

Ing. Václav Chládek 

 
Usnesení: Členská schůze bere zprávu kontrolní a revizní komise na vědomí. 
 

 

5. Diskuse 
 

Ing. Veselý Josef – přednesl zprávu o fungování fotbalové mládeže  

 

Větrovský Jiří – přednesl zprávu o fungování A-mužstva 

 
Diskuze uzavřena předsedou Václavem Chládkem. 

 

 

6. Návrh na usnesení:  
 

Jednatel FK Vchynice pan Mgr. Kuřera Jiří přednesl návrh na usnesení: 
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1. Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu jednatele o stavu a činnosti FK za 

rok 2019. 

2. Valná hromada schvaluje zprávu pokladníka klubu za rok 2019. 

3. Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2019. 

4. Valná hromada se usnáší, že výkonný výbor bude nadále pracovat v daném 

složení. 

5. Valná hromada ukládá výboru FK pravidelně sledovat výkony mužstev v roce 

2020. 

6. Valná hromada ukládá výboru FK zajistit finanční prostředky pro rok 2020. 

7. Valná hromada ukládá výboru FK získávat nové členy pro klub v roce 2020. 

8. Valná hromada ukládá výboru FK starat se o areál hřiště v roce 2020. 

9. Valná hromada ukládá výboru FK usilovat o dotace pro klub v roce 2020. 

10. Valná hromada ukládá výboru FK doplnit výbor o pokladníka klubu pro rok 

2020. 

 

Usnesení:  
- Na základě hlasování je schváleno usnesení: 

- Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

7. Závěr  
 

Předseda pan Václav Chládek st. poděkoval všem členům FK Vchynice za účast na 

Valné homadě a ukončil VH. 

 

Zapsal: Ing. Josef Veselý    Podpis: Ing. Josef Veselý  v.r.  

 

 

Ověřil: Dunaj Pavel     Podpis: Dunaj Pavel v.r. 

 

 

Chládek Stanislav st.    Podpis: Chládek Stanislav st. v.r. 

 

 

Ve Vchynicích dne 8. 2. 2020.     předseda FK Vchynice   

         Václav Chládek st. 

(razítko a podpis) 

 

 

 

Přílohy: Prezenční listina 


