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xiii. FC Viktoria Plzeň, a.s., IČO:25226720, se sídlem Štruncovy sady 2741/3, 301 00 Plzeň - 
Východní Předměstí; 

xiv. VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., IČO:27002667, se sídlem Štruncovy sady 2741/3, 301 00 
Plzeň - Východní Předměstí; 

xv. FC SLOVAN LIBEREC a.s., IČO:61326461, se sídlem Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec 
I-Staré Město; 

xvi. FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek, IČO:18381243, se sídlem Na Hradbách 1300/17, 
460 01 Liberec I-Staré Město; 

xvii. 1.FK PŘÍBRAM, a.s., IČO:28410491, se sídlem Legionářů 400, 261 01 Příbram - VII; 
xviii. 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s., IČO:26995913, se sídlem Lazec 60, Stadion na 

Litavce, Příbram; 
xix. FK DUKLA Praha a.s., IČO:27796388, se sídlem Na Julisce 28/2, 16000 - Praha 6 - Dejvice; 
xx. 1.FC SLOVÁCKO, a.s., IČO:25597493, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště; 

xxi. FC Slovácko z.s., IČO:22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště; 
xxii. Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO:25835912, se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava - 

Předměstí; 
xxiii. Fotbalový Klub Jablonec, a.s., IČO:25023144, se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 

Jablonec nad Nisou; 
xxiv. Fotbalová akademie Jablonec, z.s., IČO:70840105, se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 

Jablonec nad Nisou; 
xxv. FC FASTAV Zlín, a.s., IČO:25568752, se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín; 

xxvi. 1.FC Zlín o.s., IČO:26603047, se sídlem Benešovo nábřeží 3951, 760 01 Zlín; 
xxvii. FK Mladá Boleslav a.s., IČO:26466902, se sídlem U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav 

II; 
xxviii. FK Mladá Boleslav, IČO:42717868, se sídlem U stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav II; 

xxix. Bohemians Praha 1905, a.s., IČO:27232140, se sídlem Vršovická 1489/31, 100 00 Praha 
10; 

xxx. CU Bohemians Praha, z.s., IČO:70804222, se sídlem Lopuchová 1518/1, 101 00 Praha 10 - 
Vršovice; 

xxxi. MFK Karviná a.s., IČO:27795454, se sídlem Sportovní 898/4, 735 06 Karviná - Nové 
Město; 

xxxii. Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO:26618320, se sídlem Sportovní 898/4, 735 06 
Karviná - Nové Město. 

b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše; 
c) kopie všech rozhodnutí povinné osoby (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou 

zřizovaných subjektů), na základě které bylo subjektům uvedeným výše pod písm. a) přiznána 
jakákoliv dotace, podpora, dar, příspěvek, prominuta povinnost, odpuštěna daň či poplatek, a to 
v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti; 

d) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních složek 
a povinnou osobou zřizovaných subjektů) a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením 
právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání či rozhodnutí dle písm. a) a c) výše], bez 
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ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění 
formou zápočtu vzájemných nároků; 

e) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních složek 
a povinnou osobou zřizovaných subjektů) a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením 
právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání či rozhodnutí dle písm. a) a c) výše], bez 
ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění. 

Souhlasím s poskytnutím požadovaných informací v elektronické podobě datovou schránkou, 
případně e-mailem na adresu  případně na nosiči dat. V případě poskytnutí 
dokumentů v listinné podobě, případně na nosiči dat, lze dokumenty zaslat na adresu uvedenou 
v zápatí této žádosti. 

S pozdravem  

 
 

 
 

  




