


















































1. Základní údaje o společnosti 
 
FC Baník Ostrava, a.s. se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00, 
vznikla podpisem zakladatelské smlouvy a zápisem do obchodního rejstříku u 
Krajského soudu v Ostravě dne 8. ledna 1996 (oddíl B, vložka 1184) 
 
Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 64610128 
 
Společnost provedla registraci u Finančního úřadu pro Ostravu I, kde je registrována 
od 1.2.1996. 
 
Základní kapitál společnosti činní, ke dní 30.6.2021, 20.000 tis. Kč a byl celý splacen. 
 
Společnost má k datu 30.6.2021 vydaných: 
 

• 500	ks	kmenových	akcií,	ve	jmenovité	hodnotě	10.000,-Kč	
• 150	ks	kmenových	akcií,	ve	jmenovité	hodnotě	100.000,-Kč		

 
V hodnoceném účetním období nebylo na valných hromadách jednání o změnách 
základního kapitálu společnosti. 
 
Předmět podnikání společnosti je: 
 
 - masérské služby 
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ. zákona 
 - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu 
 
Změny zápisu v obchodním rejstříku v průběhu období od 1.7.2012 do 30.6.2021 
 

- změna	počtu	členů	předsednictva,	kdy	došlo	ke	snížení	počtu	ze	3	na	2	
členy,	

- změna	počtu	členů	dozorčí	rady,	kdy	došlo	ke	snížení	počtu	ze	5	na	3	
členy	

2. Akcionáři, orgány a vedení společnosti, řízení společnosti 
 
Jediným akcionářem je společnost Pro Fotbal Property SE, se sídlem Bukovanského 
1342/11, Slezská Ostrava, 710 00. 
 
Představenstvo: 
 

- Ing.	Václav	Brabec,	předseda	představenstva	
- Mgr.	Michal	Bělák,	člen	představenstva	

	
 
Dozorčí rada: 
 

- Marek	Jankulovski,	předseda	dozorčí	rady	
- Lubor	Žalman,	člen	dozorčí	rady	
- Mgr.	Vladimír	Šimáček,	člen	dozorčí	rady	



 
Společnost je řízená, dle vnitřní organizační struktury, která je stanovena vnitřní 
směrnicí a obsahuje, jak organigram, tak popis kompetencí a povinností jednotlivých 
pozic.  

3. Zpráva o činnosti, vývoj hospodaření společnosti 
 
S ohledem na legislativní úpravu profesionálních fotbalových soutěží, je nutné 
vyhodnocovat činnost, zejména tu sportovní, za celý klub. Tedy nejen společnost FC 
Baník Ostrava, a.s., ale rovněž spolek Akademie FC Baník Ostrava z.s., který tvoří, 
společně s FC Baník Ostrava, a.s., fotbalový profesionální klub. 
 
Sportovním cílem pro rozhodné období byla účast „A“ mužstva mužů v nadstavbové 
skupině o titul nejvyšší fotbalové soutěže. S ohledem na fakt, že tohoto sportovního 
cíle nebude dosaženo a se vedení klubu rozhodlo v průběhu jarní části soutěže odvolat  
členy realizačního týmu v čele s hlavním trenérem Lubošem Kozlem. Tato změna byla 
zřejmě nejzásadnější událostí sledovaného ročníku po sportovní stránce. Ročník byl 
stejně, respektive ještě více, než ten předešlý ovlivněn pandemií nemoci COVID-19. 
 

Sezóna Liga Z V R P B Pozice 
2016/17 FORTUNA FNL 30 18 10 2 64 2. 
2017/18 HET Liga 30 7 10 13 31 13. 
2018/19 FORTUNA LIGA 30 13 6 11 45 5. 
2019/20 FORTUNA LIGA 30 12 9 9 45 6. 
2020/21 FORTUNA LIGA 34 13 10 11 49 8. 

 
Pandemie nemoci COVID-19 měla zcela zásadní vliv na všechny zbylá družstva, které 
není možné charakterizovat jako profesionální. Z tohoto důvodu hráči nejen, že 
nemohli po dobu cca. 8 měsíců nejen hrát ale mnohdy rovněž trénovat. Závěrem celého 
tohoto procesu bylo rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení soutěží bez vyhlášení 
výsledků. 
 

DRUŽSTVO 
UMÍSTĚNÍ 

17/18 18/19 19/20 20/21 
U12 5 7 x x 
U13 11 4 x x 
U14 1 2 x x 
U15 1 1 x x 
U16 4 2 x x 
U17 5 3 x x 
U18 5 7 x x 
U19 13 8 x x 

U21/B tým 8 10 x x 
 



Vzhledem k podobnému umístění realizovala společnost podobné výnosy 
z marketingové spolupráce v rámci FORTUNA LIGY, které ve sledovaném období 
dosáhly 10.900 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o necelých 13 %. 
Ostatní výnosy z marketingové a reklamní činnosti dosáhly výše 81.898 tis. Kč. 
Meziroční nárůst tak činní 5.514 tis. Kč. Společnost tak opět vykázala růst těchto 
výnosů, a to přibližně o 7%.  
 

Sezóna Výnosy z marketingové a 
reklamní činnosti 

Výnosy z marketingových a 
audiovizuálních práv STES/LFA 

16/17 33 340 Kč 2 557 Kč 
17/18 45 940 Kč 9 400 Kč 
18/19 60 976 Kč 11 700 Kč 
19/20 76 384 Kč 12 500 Kč 
20/21 81 898 Kč 10 900 Kč 

 
V rozhodném období dokázala společnost významně navýšit výnosy z transferů hráčů, 
kdy společnost dosáhla výnosů ve výši 48.551 tis. Kč. Ve srovnání s předešlým 
rozhodným obdobím jde o nárůst více jak 896 %. Za důležité se dá považovat rovněž 
fakt, že po několika letech skončila celá v přebytku celá transferová činnost, neboť 
náklady na transfery dosáhly pouze 21.389 tis. Kč. 
 
Výše výnosů z ticketingu dosáhla 6.153 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 
více jak 58 %. I tuto změnu ovlivnila zejména pandemie nemoci COVID-19, která 
rozhodné období ovlivnila výrazně více než předešlé, které bylo zasaženo pouze 
v období března až června.  
I přes tento výrazný pokles výnosů je vedení společnosti s výše uvedenými čísly 
spokojeno, neboť jsou výrazně vyšší než u jiných společností v oblasti sportu. 
Zásadním způsobem se projevila solidarita početné fanouškovské základny a její 
ochota pomoci. 
 
Vzhledem k vzrůstající obratu v oblasti prodeje merchandisingu, se společnost 
rozhodla tuto činnost vyčlenit na samostatnou dceřinou společnost. K 31.10.2019, tak 
došlo k prodeji veškerých zásob, převodu zaměstnanců a převedení smluv s 
obchodními partnery na nově založenou společnost FANSHOP FC Baník Ostrava s.r.o. 
 
Ostatní provozní výnosy byly tvořeny zejména prodejem dlouhodobého majetku, 
solidarity scheme a dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu na zmírnění 
ekonomických dopadů pandemie COVID-19, jejíž poměrná část byla uplatněna 
v rozhodném období a to ve výši 7153 tis. Kč. Zbylou část pak tvoří výnosy pronájmu 
vozidel aj. Celkové ostatní výnosy dosáhly výše 26.559 tis. Kč. 
 
Tak jako v předešlých letech byly hlavní částí nákladů služby. Složení významný 
služeb zůstalo stejné, pouze došlo k výraznému snížení služeb spojených s organizací 
zápasů, a to v důsledku již výše zmíněné pandemie COVID-19. Ostatní služby jako 
jsou například nákup hráčů, provize hráčským agentům, odměny hráčů,  realizačních 
týmů, testování hráčů na COVID-19 se na celkových nákladech podílely přibližně 82 
% a dosáhly celkové výše 141.115 tis.  Kč.  
 



Osobní náklady v podobě vyplacených odměn ze zaměstnaneckých poměrů a odvody 
s nimi související dosáhly výše 2.678 tis. Kč. 
 
Ostatních provozní náklady dosáhly výše 15.030 tis. Kč a byly tvořeny zejména 
členským příspěvkem v LFA, pojištění automobilů, odpisy pohledávek aj. 
 
Za rozhodné období dosáhla společnost provozního výsledku hospodaření 4.227 tis. 
Kč. 
 
Za rozhodné období dosáhla společnost finančního výsledku hospodaření -1.466 tis. Kč 
 
Celkový hospodářský výsledek při čistém obratu 174.533 tis. Kč činil 2.761 tis. Kč. 

4. Zpráva o ovládacích vztazích 
 
Představenstvo společnosti FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, 
Slezská Ostrava, 710 00, IČ:64610128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1184, v zákonem stanovené lhůtě, po 
pečlivém shromáždění a vyhodnocení všech skutečností rozhodných pro objektivní 
zjištění a zpracování všech informací o vztazích mezi ovládanou osobou, ovládající 
osobou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou konstatuje následující:    
 
4.1 Ovládaná osoba 
 
Společnost FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 
710 00, IČ:64610128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1184 (dále „ovládaná osoba“) 
 
Výše uvedená ovládaná osoba vlastní podíly v níže uvedených společnostech 
 
Společnost FCB Events s.r.o. se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 
00, IČ:09731806, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 84067 
 
Výše obchodního podílu: 80% 
 
Společnost FANSHOP FC Baník Ostrava s.r.o. se sídlem Bukovanského 1028/4, 
Slezská Ostrava, 710 00, IČ:08666580, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80319 
 
Výše obchodního podílu: 100% 
 
4.2 Ovládající osoba 
 
Společnost Pro Fotbal Property SE, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská 
Ostrava, 710 00, IČ:03102530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1153 (dále „ovládající osoba“) 
 
 



4.3 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou 
 
Ovládající osoba má 100 % podíl na základním kapitálu ovládané osoby. 
 
4.4 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou 
 
Ovládaná osoba nevstupuje do obchodních vztahů s ovládající osobou. 
 
4.5 Způsob a prostředky ovládání 
 
Ovládající osoba uplatňuje rozhodující vliv zejména jmenováním a odvoláváním členů 
statutárního orgánu a dozorčího orgánu v souladu s platnými předpisy a stanovami 
společnosti. Způsob ovládání mezi osobami je uveden v informaci o kapitálovém 
propojení v bodě 4.3. 
 
4.6 Přehled jednání učiněných v posledním účetním období 
 
V rozhodném období nebylo učiněno jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby, 
týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného 
podle poslední účetní závěrky. 
 
4.7 Přehled uzavřených vzájemných smluv mezi ovládající a ovládanou osobou 
 
V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné vzájemné smluvní ujednání. 
 

5. Závěr 
 
Výroční zpráva společnosti za období od 1.7.2020 do 30.6.2021, obsahující rovněž 
zprávu auditora, spolu s nedílnými přílohami (účetní závěrkou v rozsahu příloh 
k daňovému přiznání a dalšími přílohami), je určena ke zveřejnění, a to uložením do 
sbírky listin obchodního rejstříku.  
 
Výroční zpráva bude předložena dozorčí radě společnosti k přezkoumání. 
 
V souladu s podmínkami licenčního řízení bude Výroční zpráva předána licenční 
komisi FAČR. 
 
Znění Výroční zprávy v plném rozsahu dále obdrží: 
 
a) daňový poradce 
 
b) auditor 
 
c) jediný akcionář společnosti 
 
Výroční zpráva bude trvale uložena v sídle společnosti. 
 
 



V Ostravě 1.2.2022 
 
Sestavil: Ing. Matouš Hába v.r. 
 
Schválil: Ing. Václav Brabec v.r. 


