
 

 

ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 

PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 6. 9. 2021 

V Opavě dne: 26. 8. 2021 

  



2/4 

OBSAH 

1. SPOLEČNOST ........................................................................................................................... 3 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI .......................................................................................... 3 

1.2 ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY, STAV ÚČTŮ K 26. 08. 2021 ............................................................ 3 

2. HODNOCENÍ ČÁSTI SEZÓNY, INFORMACE ................................................................... 4 

 

 

  



 

3/4 

1. SPOLEČNOST 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Obchodní jméno:   Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Spisová značka:   B 2192, vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:     Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava 

Identifikační číslo:   25835912 

Právní forma:    Akciová společnost 

Vznik společnosti:   29. 4. 1999 

Základní kapitál: 26 600 000,-Kč (266 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě  

ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč) 

Představenstvo od 23. 8. 2021: Zdeněk Viktorin, Zdeněk Pospěch, Roman Kovář,  

Radim Kavan, Michal Bártík 

Dozorčí rada od 30. 10. 2019: Petra Hlaváčová, Petr Orieščík, Petr Lamich 

1.2 ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY, STAV ÚČTŮ K 26. 08. 2021 

STAV ÚČTŮ 

Účet  CZK EUR 

211.100 Pokladna 97 967,00 - 

221.260 Běžný účet - 179 703,24 

221.290 Běžný účet 959 667,25 - 

221.320 Běžný účet fanshop 81 678,11 - 

 Transparentní účet 187 399,00 - 

 

POHLEDÁVKY – ODBĚRATELÉ 

  CZK EUR 

OpavaNet  6 498 300,00 - 

Ostatní  4 029 907,10 - 

Poznámka: výše pohledávky u společnosti OpavaNet a.s. se změnil z důvodu vystavení dobropisu na částku 11 616 000 Kč. 

ZÁVAZKY – DODAVATELÉ 

  CZK EUR 

Ostatní  1 393 600,25 - 
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2. HODNOCENÍ ČÁSTI SEZÓNY, INFORMACE 

Dne 23. 8. 2021 proběhla valná hromada akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava, na které bylo 

schváleno oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM valné hromady Slezského fotbalového clubu 

Opava a.s. konané dne 30. 12. 2020, dále určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020/2021, 

odstoupení z funkce člena dozorčí rady Zdeňka Pospěcha, odvolání z funkce člena dozorčí rady pana 

Vlastimila Harazima, zvolení do funkce člena dozorčí rady pana Petra Orieščíka a pana Petra Lamicha. 

Z představenstva společnosti byl odvolán pan Michal Kokošek a na jeho pozici zvolen pan Zdeněk Pospěch. 

Valná hromada dále schválila dodatek smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva Zdeňka 

Viktorina a projednala a schválila mimořádnou odměnu předsedovi představenstva. Na valné hromadě byl dále 

projednán aktuální stav akciové společnosti s návazností na ukončení soutěžního ročníku 2020/2021, kdy A 

mužstvo sestoupilo po velmi špatných sportovních výsledcích do druhé ligy a akcionáři byli seznámeni s plány 

na novou sezónu. Soutěžní ročník 2020/2021 byl mimořádně finančně náročný. Akciová společnost Slezský 

fotbalový club Opava vynaložila bez mála 44 mil. Kč na přestupy hráčů, platy hráčů, dopravu a ubytování A 

mužstva. Výsledkem bylo katastrofálních 17 bodů v konečné ligové tabulce a 72 inkasovaných branek. 

Z tohoto důvodu představenstvo společnosti sáhlo do obsazení realizačního týmu, kdy z funkce sportovního 

manažera odvolalo Pavla Zavadila a dohodlo se na ukončení spolupráce s hlavním trenérem Radoslavem 

Kováčem a jeho asistentem Aloisem Skácelem. Představenstvo společnosti intenzivně pracuje na stabilizaci 

rozpočtu akciové společnosti. Za velký úspěch pokládá například to, že do orgánů společnosti byl zvolen 

významný podnikatel Petr Lamich. Nadále probíhají jednání s dalšími podnikatelskými subjekty v regionu i 

mimo něj. K dnešnímu dni má akciová společnosti podepsány sponzorské smlouvy na sezonu 2021/2022 ve 

výši cca 3 mil. Kč. Některé klíčové sponzorské smlouvy v tuto chvíli ještě nejsou dotaženy do konce. Po výše 

uvedené valné hromadě má představenstvo za úkol maximálně profesionalizovat akciovou společnost.  

To především znamená změny některých procesů uvnitř klubu. Mimo jiné narovnat a upravit vztah mezi 

akciovou společností a zapsaným spolkem Slezský FC Opava (upravit smlouvu o spolupráci mezi těmito 

subjekty s cílem vracet část finančních prostředků do mládeže – k dětem a jejich trenérům; a to například 

z prodeje odchovanců či vyplácení tréninkových kompenzací za hráče, kteří přechází ze zapsaného spolku do 

akciové společnosti). Nadále se intenzivně snažit, ve spolupráci s hlavním akcionářem, o získání datace na 

vybudování nových tréninkových ploch a vylepši regenerační zázemí uvnitř tribuny A na Městském stadionu 

(regenerační linka, vlastní posilovna, sociální zázemí, ubytování). Jedním z cílů představenstva a dozorčí rady 

je, aby v klubu pracovali lidé, kterým na klubu opravdu záleží. Všichni bychom si přáli návrat do první ligy. 

Ale tento návrat je možný pouze s vyrovnaným rozpočtem a dlouhodobou koncepční prací. 

Všem zastupitelům bych rád sdělil, že v případě zájmu se na mne mohou kdykoliv obrátit. Dovolím si předem 

upozornit, že některé informace poskytnout nelze, podléhají obchodnímu tajemství nebo ochraně osobnosti. 

Zveřejnění těchto informací by mohlo poškodit klub či ohrozit probíhající soudní a trestní řízení. Některé 

informace se vztahují k vnitřním pokynům akciové společnosti a personálním záležitostem. Tímto bych chtěl 

hlavně panu Witasskovi znovu zopakovat, že mu nemohu poskytnout zápisy z jednání představenstva, aniž 

bych určité části zápisů nezačernil. Nabízím osobní setkání na klubu, kde můžeme jednotlivé body ze zápisů 

probrat. Chráním klub, vaši akciovou společnost. Rád bych upozornil, že počátkem roku 2019 muselo vedení 

města sanovat katastrofální hospodářské výsledky příplatkem mimo základní kapitál ve výši 24 mil. Kč, kdy 

těsně před tím rezignoval z pozice předsedy dozorčí rady právě pan Witassek. Zachránilo tak klub od 

hlubokého pádu a oddlužilo jej. 

 

 

 

V Opavě dne 26. 8. 2021      Zdeněk Viktorin 

  předseda představenstva 

  Slezský fotbalový club Opava a.s. 


