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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je posoudit finanční situaci podniku FC Vysočina Jihlava, a.s. za 

období 2009 – 2013 s využitím vybraných metod finanční analýzy, využití metody 

benchmarkingu. Na závěr jsou formulovány návrhy a doporučení, které povedou ke zlepšení 

problémových oblastí. 

 

Abstrakt 

The aim of this diploma thesis is to salute the financial situation of company FC Vysočina 

Jihlava, a.s. in the years 2009 – 2013 with use of selected methods of the financial analysis, 

aplication of benchmarking method. In the final part of thesis are formulated suggestions and 

recommendations which should lead to result in the improvement problem areas. 
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Úvod 

V současné době patří fotbal mezi nejpopulárnější sporty planety. Obraty 

finančních prostředků ve fotbale jsou někdy i v miliardách Kč. Nejbohatší podnikatelé 

nebo ropní magnáti dokonce kupují své vlastní kluby a dávají do nich své vlastní 

prostředky pro radost z vítězství. Na fotbalových zápasech se uzavírají také významné 

smlouvy a kontrakty mezi velkými firmami. Tyto velké firmy jsou důležitým zdrojem 

peněz právě pro fotbalové kluby, které se snaží získat jejich přízeň a tím obdržet nemalé 

sponzorské příspěvky. 

Fotbalový klub v dnešní době už zdaleka není jenom o hře. Důležitý pohled na 

fotbalový klub a také přehled, jak dokáže hospodařit, přináší finanční analýza. Finanční 

analýza je důležitým ukazatelem nejen pro vnitřní potřeby podniku, tedy pro manažery, 

ale především pro akcionáře, věřitele, investory a banky. Velké firmy však mají 

nedostatek času a chuti finanční analýzu sestavovat.   

Pro fotbalový klub platí jiný typ konkurence než u výrobních podniků. 

Fotbalové kluby si vzájemně prodávají a nakupují hráče. Tito hráči jsou pro klub 

oběžným majetkem a přináší velkou hodnotu. Hodnotu, kterou si vytvoří za mnoho let 

výchovy hráče. Aby klub získal úplný přehled o svém postavení v tomto specifickém 

odvětví, může se využít benchmarkingu. Benchmarkingová metoda poskytuje klubu 

obraz, jak jsou na tom jeho konkurenti a co by se od nich mohl popřípadě naučit. Na 

které důležité aspekty se zaměřit.  

Stěžejní částí diplomové práce bude finanční analýza. Hlavními zdroji pro tuto 

analýzu jsou údaje z výročních zpráv klubu, a to rozvaha a výkaz zisku a ztrát. 

Sledované období, za které budou porovnávána data, je 2009 – 2013. Na základě 

vyhodnocení ukazatelů se vyhodnotí slabé stránky a ohrožení. Dále bude klub 

porovnáván se dvěma lepšími kluby v české fotbalové lize. Benchmarking odhalí další 

slabé stránky a ohrožení. Ze syntézy slabých stránek a ohrožení budou pak vyvozeny 

návrhy pro zlepšení hospodaření klubu.   
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1. Vymezení cíle a postupu zpracování  

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace fotbalového 

klubu s využitím vybraných metod finanční analýzy za vybrané období a formulování 

návrhů, které povedou ke zlepšení problémových oblastí.   

Primárním úkolem je vytvoření teoretického základu týkajícího se hospodaření 

sportovního podniku a finanční analýzy. Poznatky z teoretické části poté převést do 

části analytické a aplikovat je na zhodnocení fotbalového klubu FC Vysočina Jihlava, 

a.s. za pět období zpětně, to znamená roky 2009 - 2013.   

Diplomová práce je rozdělena do 3 hlavních částí. První částí je část teoretická, 

v další části se nachází analýza současné situace a poslední částí je část praktická. 

Nejprve je popsán úvod do celé práce. V kapitole číslo jedna je definováno vymezení 

cílů a postupů práce. Druhá kapitola představuje teoretická východiska, které budou 

použity jako podklad pro vytvoření praktické části. Analytickou částí je kapitola číslo 3, 

kde budou aplikovány metody finanční analýzy na fotbalový klub. Dále pak bude klub 

srovnáván se dvěma lepšími kluby v nejvyšší české fotbalové lize. Benchmarking 

přinese rozšířený pohled na hospodaření klubu.  Ve čtvrté kapitole jsou vlastní návrhy 

na zlepšení. Tyto návrhy vyplynou z analytické části.  

Dosažení hlavního cíle diplomové práce napomáhají cíle dílčí: 

• Zpracování rešerše, 

• Formulace teoretického rámce, 

• Sběr dat vztahující se ke zkoumanému objektu,  

• Zpracování dat (aplikace vybraných metod finanční analýzy) 

• Interpretace výsledků, 

• Formulace návrhů na řešení problémových oblastí. 

• Představení současné situace klubu, s popisem klubové organizační struktury 

• Aplikace metod finanční analýzy – použití softwaru finanalysis pro výpočet 
finančních ukazatelů 

• Benchmarking 

• Syntéza silných a slabých stránek 
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• Sestavení návrhů na zlepšení problémových částí 

2. Teoretická část 

2.1 Podnikání a podnik 

Podnikání je definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní náklady a základním motivem je snaha o dosažení zisku 

jakožto přebytku výnosů nad náklady. Moderní teorie chápe podnik jako hodnotový 

řetězec (value chain), v jehož rámci opětovná proměna peněz ve formě vstupního 

kapitálu je spojená s jeho zhodnocením v procesu tvorby výsledné hodnoty 

podniku.[13] 

Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva, jiné majetkové hodnoty 

náležící, sloužící a mající sloužit k provozu podniku.[8] 

2.2 Podnik ve sportovním prostředí 

Pojmem „podnik“ rozumíme kteroukoliv hospodářsky činnou jednotku, která se zabývá 

vykonáváním činností jako výrobou nebo distribucí zboží, nebo vykonáváním služeb. 

Rozhodující je zde přitom, zda je společnost hospodářsky činná, nikoliv její právní 

forma nebo způsob financování.[11] 

V případě, že profesionální sportovní kluby organizují utkání s jinými kluby, požadují 

za vstup nějakou peněžní částku a docílí značných příjmů z prodeje přenosových práv 

za pořádaný zápas, tak lze sport považovat za hospodářskou činnost. V tomto smyslu lze 

např. fotbalové kluby, které „produkují utkání za účelem zisku“, považovat za podniky. 

Ovšem někteří autoři ve svých knihách také tvrdí, že základní podnikatelskou jednotkou 

ve sportovním prostředí může být ligová soutěž, případně sportovní svaz, který tuto 

soutěž organizuje. [11] 

Sportovní klub můžeme také samozřejmě zařadit do typologie podniků podle různých 

charakteristik. Základními třídícími kategoriemi teorie podnikového hospodářství jsou: 

- Podle hospodářských odvětví – existují podniky průmyslové, obchodní, bankovní, 

dopravní, pojišťovací a ostatní podniky poskytující služby. 
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- Podle druhu výkonů – rozdělujeme podniky na produkující hmotné výkony a podniky 

poskytující služby. 

- Podle způsobu zhotovování výkonů – rozlišujeme podniky podle výrobních principů a 

podle výrobních způsobů. 

-Podle převládajícího výrobního faktoru – diferencujeme pracovně intenzivní podniky, 

investičně náročné podniky a materiálově intenzivní podniky. 

- Podle velikosti podniku – velké, střední a malé podniky (podle počtu zaměstnanců). 

[13] 

2.3  Specifika fotbalového klubu 

Fotbalový klubu se od ostatních typu podnikání velmi liší. Zejména tím, že 

prvořadým smyslem podnikání není na prvním místě vydělávat peníze. Odlišnosti 

fotbalového klubu jsou uvedeny v pěti bodech: [15] 

Jde o vítězství 

Vždy je třeba vyhrát, ale ne v každém případě je to možné. Neexistují zde žádné 

mezistupně, vyjma remízy. Ve většině ostatních průmyslových odvětví to nefunguje tak, 

že když jeden vyhraje, druhý musí zákonitě prohrát. Celkový výsledek se nemůže takto 

jednoduše vyčíslit jako ve fotbale vítězství - 3 body, remíza 1 bod a prohra 0. 

V obchodě lze prodat jeden týden hodně a druhý málo, nelze to však považovat za 

výhru nebo prohru.  

Ohodnocení každý týden 

V soukromém podniku se většinou vyhodnocuje na konci roku. V akciové 

společnosti představenstvo a burzovní trh sledují a porovnávají všechny možné důležité 

informace každé čtvrtletí. Ve fotbale se hodnotí každý výsledek podle toho, jestli 

v daném týdnu tým vyhraje, nebo prohraje.  

Hodnotí lid  

V překladu z angličtiny to můžeme nazvat jako management v akváriu. To 

můžeme vyjádřit jako bedlivé sledování zraky tisíců lidí, kteří se domnívají, že mají 
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právo, povinnost i kvalifikaci k tomu, aby mohli vyhodnocovat práci celého klubu.  

Pracovníci 

Mezi nejdůležitější pracovníky patří hráči. Jsou to mladí, velice vysoce finančně 

hodnoceni a drazí lidé. Díky těmto okolnostem je způsobeno, že je nelehké je zcela 

řídit. Patří mezi hlavní majetek klubu, ale někdy je třeba s nimi jednat ne jako 

s majetkem, ale jako s lidmi. Občas se musí tento majetek prodat nebo koupit a má tržní 

hodnotu se sklonem ke kolísavosti.  

Míra úspěchu 

V podniku se všeobecně míří střed zájmu na to, zda se vydělaly peníze nebo ne. 

Ve fotbale tomu však takto úplně není.  Největším úspěchem jsou sportovní výsledky. 

K těm se také připočítávají výsledky ekonomické a v určitých skutečnostech i politické. 

Protože klubový funkcionáři se po vzoru politiků strachují o hlasy, jejichž počet mohou 

zvýšit nebo snížit. [15] 

 

2.4 Buchananův model sportovního klubu 

Buchananův model klubu je velmi často uváděn jako nejznámější model mapující 

problematiku teorie klubu. 

Podmínky modelu: 

klub může bez dalších nákladů vyloučit členy ze spotřeby 

neexistuje vnitřní diskriminace 

náklady a užitek se mezi členy dělí rovným dílem 

 

Problematiku Buchananova klubu popisují ve své studii Brown a Jackson. Buchananův 

klub představuje zcela dobrovolné společenství jednotlivců (většinou se stejným 

zájmem). Analýza sleduje chování každého člena v klubu, značí se i. Předpokládá se, že 

funkce užitku člena klubu se zapisuje ve tvaru: max Ui (yi, X, s), kde yi je spotřeba 
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daného statku i-tým členem, X představuje statek smíšený a za s se dosazuje velikost 

skupiny. V souvislosti s tím se objevují tři problémy: 

optimální podmínky daného statku  

optimální množství poskytovaného statku 

οptimální velikost klubu 

Problematiku optimálního množství statku a optimální velikosti klubu zachycuje 

následující graf (celkové náklady na osobu, celkový užitek na osobu). 

Obrázek 1 Teorie klubů 

 

Zdroj:[2] 

První kvadrant zachycuje nákladové křivky a křivky užitku pro tři různé velikosti klubu 

(s1, s2, s*). Tvar užitkové křivky naplňuje zákon klesajícího užitku, tvar nákladové 

křivky je lineární. Např. pro konkrétní velikost skupiny (s1), optimální velikost X je X2, 

neboť právě v tomto bodě se mezní užitek a mezní náklady rovnají. Při růstu velikosti 

skupiny z s1 na s2 dochází k poklesu křivky užitku z důvodu negativního efektu 
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nahromadění. Při zvětšování skupiny náklady na osobu klesají, protože celkové náklady 

lze rozdělit mezi více členů. 

V kvadrantu I vidíme optimální kombinaci velikosti klubu (X) při daných počtech členů 

(s), ([s1, X2], [s2, X3], [s*, X*]). Přenesením těchto bodů získáme výslednou křivku 

optima označenou jako Xopt. 

Podobný postup je použit v kvadrantu II. V tomto případě naopak zaznamenáváme 

optimální velikost skupiny (s), pro dané velikosti statku (X1, X2, X*). 

Tvar křivky užitku vykazuje v první fázi růst užitku, po určité době se začnou 

projevovat náklady z nahromadění. Klesající nákladová křivka ukazuje výhody dělení 

celkových nákladů mezi více členů. Nákladová křivka má tvar hyperboly, neboť se 

předpokládá, že náklady jsou děleny stejným dílem. Optimální velikost klubu je pak v 

takovém bodě, kde je slon křivky užitku a nákladové křivky stejný, tj. mezní užitky se 

rovnají. To znamená, že pro X1 je optimální velikost s1, pro X2 je to s2 a pro s* je to X*. 

Přenesením těchto bodů do kvadrantu IV získáme křivku optima označenou sopt. 

Celkové optimum se nachází v místě, kde se obě křivky protínají. Tento bod celkového 

optima je označen E. 

Z výše uvedeného lze říct, že Buchananův model klubu nám dává současně odpověď na 

otázky týkající se optimální velikosti skupiny i optimální velikosti statku. [2] 

2.5 Financování sportovního podniku 

Hlavní zdroje financí ve sportovním odvětví se mohou rozdělit na finance 

získané z vnějšího prostředí zejména formou dotací a z vnitřního prostředí. 

Nejvýznamnější jsou sponzoring, členské příspěvky, prodej televizních práv, vstupenek, 

hráčů atd..  

Hlavní poskytovatelé dotací:  

• Evropská unie,  

• stát,  

• samospráva. 
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Externími zdroji  jsou dotace poskytované výkonnými orgány Evropské unie. 

Mezi další investory paří orgány státní správy, které jsou na úrovni ministerstev nebo 

municipalit. U všech těchto zmíněných zástupců je shodný způsob fungování, který je 

postaven na spolufinancování. V téměř všech případech nedochází k profinancování 

celé investiční akce.  

Interní zdroje  jsou finance, které si daný sportovní klub umí zajistit sám. 

Možno je rozdělit takto:  

• Jednoty, kluby – členské příspěvky, 

• Privátní sektor 

Členské příspěvky jsou významným zdrojem spíše u menších a finančně 

slabších svazů a sportovních odvětví. Privátní sektor má své zájmy zejména u 

reprezentačních a profesionálních sportovních odvětvích. Pokud se privátní sektor 

zapojí, jedná se spíše o větší akce, které však nemohou zajistit fungování sportovního 

klubu po celý rok. [7] 

Obrázek 2Model profesionálního sportovního 

 

Zdroj: [11] 
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2.5.1 Výnosy a náklady fotbalových klubů  

Východiskem pro analýzu hospodaření klubů je oblast výnosů a nákladů klubů. Výše 

výnosů a nákladů je závislá na ročních rozpočtech klubů, jejichž rozpětí jsou v první 

fotbalové lize poměrně značné. Nejchudší kluby si musí vystačit s částkou okolo 30 mil. 

Kč, na druhé straně jsou v soutěži i kluby hospodařící s částkou převyšující 300 mil. Kč. 

Vzhledem k odlišnosti poskytovaného produktu oproti klasickým obchodním 

společnostem se liší i struktura výnosů a nákladů klubů, čemuž se věnují následující 

podkapitoly.[11] 

 

Obrázek 3 model finančních toků sportovního klubu 

Zdroj: [12]  

 

Hlavní výnosy klubu 

 
Hlavní zdroje výnosů profesionálních fotbalových klubů tvoří: 
 

- sponzorské příspěvky, 

- výnosy ze vstupného, 
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- výnosy z prodeje vysílacích práv, 

- výnosy z prodeje hráčů, 

- výnosy z prodeje předmětů s klubovou tématikou, 

- výnosy z účasti v evropských pohárech. [13] 

 

Sponzorské příspěvky 

 Finanční prostředky pocházející ze sponzoringu představují základní součást výnosů 

klubů. 

Sponzoring je založen na vzájemném obchodním vztahu, což znamená, že dochází 

k interakci dvou subjektů a oba tyto subjekty očekávají, že budou mít z tohoto vztahu 

užitek; 

Sponzor svými sponzorskými aktivitami sleduje určité cíle (marketingové obecně, 

komunikační, propagační atd.); 

Jde o smluvně zakotvený vztah, kde smlouva stanoví, co bude předmětem sponzoringu 

a jaké budou podmínky. Sponzor nabízí práva k asociaci a další užitky, zatímco sponzor 

nabízí finanční, věcné či jiné protiplnění nebo jejich kombinaci. 

Sponzoring lze také vymezit negativně, tedy stanovit, co sponzoring není. Nejde o dar 

či dotace. Odborná literatura nabízí mnoho definic sponzoringu, např.: Kozák [10] 

uvádí, že na rozdíl od nich jde „o oboustranně výhodné ujednání - o investici sponzora, 

který rovněž očekává výhodu nebo přínos pro sebe.“ „Cílená spolupráce – sponzorovaný 

dostává smluvně sjednané peněžní platby, věcná věnování či služby a poskytuje protislužby. 

Výsledkem je zvýšení známosti podniku a značky, zlepšení image, přenesení image 

sportovním odvětvím či sportovcem. Dosah je vysoký.“[10] 

Uzavírání smluv mezi sponzory a kluby ve sportovním odvětví je většinou naplánovaný 

na dlouhodobou spolupráci. Velké většinou známé firmy propojují svoje jména se 

sportovními kluby na několik let, za tuto spolupráci platí částky v řádech desítek 

milionů korun. V těchto případech je firma, neboli partner klubu, představován jako 

generální sponzor. Klub mívá více sponzorů. Ti další menší sponzoři, také napomáhají 
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naplnit klubový rozpočet. Je na místě zdůraznit, že díky nepříliš lichotivé ekonomické 

situaci je v dnešní době velmi časté protiplnění formou barteru. Kluby zveřejňují na 

svých webových stránkách mnoho svých partnerů, avšak ve skutečnosti jen málo z nich 

poskytuje klubu skutečné finanční prostředky. 

Protiplněním ze strany klubů je především umístění reklamy partnerů na stadionu, na 

hráčské výstroji, možnost sledování utkání z VIP sedadel, prezentace partnera v 

klubovém magazínu či na velkoplošné obrazovce, setkání s hráči apod. V posledních 

letech se objevuje forma vysokých zdrojů příjmů i změna pojmenování stadionu, toto se 

označuje anglickým termínem naming right. Této formy sponzoringu nebo reklamy 

využilo několik českých klubů. Příbram nechala pojmenovat svůj stadion podle 

sponzora ADIDAS ARENA. Slavia má pojmenovaný stadion podle sázkové kanceláře 

SYNOT TIP ARENA. Jablonec využil nabídku a přejmenoval svoje působiště na 

CHANCE ARENA. Sparta také využila možnosti k přejmenování a k obdržení velkého 

finančního obnosu a nechala přejmenovat stadion na GENERALI ARENA. [3] 

Výnosy ze vstupného 

 výnosů ze vstupného, zahrnující jak vstupenky na jednotlivá utkání, tak vstupenky 

sezónní (permanentky) bohužel v českých podmínkách nehraje velkou roli. To z důvodu 

velmi nízké návštěvnosti českých stadionů, kdy průměrná návštěvnost první fotbalové 

ligy činila v poslední odehrané sezoně (2009/2010) 4950 diváků na utkání. Mezi hlavní 

důvody nízké návštěvnosti patří absence špičkových hráčů, kteří raději odcházejí do 

zahraničí, čímž trpí úroveň ligy, dále často nevyhovující prostředí českých stadionů a v 

neposlední řadě vliv celkového negativního naladění české společnosti. [3] 

Výnosy z prodeje vysílacích práv 

Management prodeje vysílacích práv se stal základní součástí sportovního podnikání. 

Profesionální fotbalové kluby v ČR přenechávají vysílací práva společnosti STES, která 

je pak dále prodává. Mohutný rozmach soukromých televizních stanic fotbalové kluby 

velice obohatil. Za přenechání vysílacích práv, části reklamních ploch a práv ke jménu 

soutěže inkasují základní částku pohybující se v nejvyšší lize kolem 6,6 milionů Kč a 

1,3 milionu Kč ve 2. lize. Částka není přesně dána, ale může být mnohem vyšší, pokud 

se tým umístí v tabulce mezi prvními místy. Pokud je divácky zajímavá sezóna nebo se 

předpokládá vyšší atraktivita utkání, částka se může pro celou sezonu zdvojnásobit. [12] 
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Výnosy z prodeje hráčů 

Výnosy z prodeje hráčů patří k nejvyšším výnosům klubu. Prodeje hráčů zejména do 

zahraničí se pohybují v řádech milionů Kč. Nízká ekonomická síla nejvyšší fotbalové 

ligy v České republice způsobuje, že kluby nejsou v hospodaření tolik soběstačné, což 

je vede ke snaze prodávat své hráče na evropském fotbalovém trhu. Menší české 

fotbalové kluby prodávají své hráče ekonomicky silnějším klubům, které je pak mají 

možnost snáze prodat do zahraničí. Trend v současném fotbale však ceny hráčů, vyjma 

silných klubů stlačil velmi nízko. 

Výnosy z prodeje předmětů s klubovou tématikou 

Na významnější výnosy z prodeje předmětů s klubovou tématikou dosahuje užší 

skupina klubů v České republice. Pro kluby s malou fanouškovskou základnou jako je 

např. Jablonec, či Příbram jsou tyto výnosy zanedbatelné. Kluby se silným 

fanouškovským zázemím, např. obě pražská „S“, Bohemians 1905 či Ostrava generují z 

této oblasti výnosy podstatnější. Např. Sparta ve výroční zprávě za sezonu 2008/09 

uvádí, že výnosy z oblasti merchandisingu7 byly ve výši 15,6 mil. Kč, což není malá 

částka, ale vzhledem k celkovým výnosům se jedná o nepříliš významný podíl. [3] 

Výnosy z reklamy 

Reklama je důležitý komunikační nástroj, ale také velký zdroj finančních prostředků. Ve 

fotbale patří k hojně užívané formě získávání peněz. Rozlišujeme několik typů 

sportovních reklam: [3] 

Reklama na dresech sportovců; a sportovních oděvech 

Reklama na startovacích číslech 

Reklama na mantinelu či reklamním pásu 

Reklama na sportovním náčiní a nářadí  

Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích  

Reklamní panely a transparenty 

Reklamní předměty pro prezentaci loga [3] 
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Zákaznické centrum, Fan Shop a E-shop.  

Zákaznické centrum je spojovacím prvkem mezi fanoušky a klubem. Zajišťuje 

prodej vstupenek, prodej permanentních vstupenek a zprostředkovává kontakt s 

předsedou FanClubu. 

Základním úkolem komunikace mezi fotbalovým klubem a fankluby, resp. 

fanoušky, kteří kluby tvoří, je systematicky posilovat vzájemné vztahy. K tomu 

fotbalový klub využívá několika způsobů. Jeden z hlavních způsobů je podpora 

fanklubů, tak aby měli stále větší zájem o klub, dále snaha o zvýšení zájmu o sportovní 

utkání, velkou částí je marketingová podpora sportovního zboží, které se nemalou 

částkou podílí na příjmech klubu. Význam přízně fanoušků pro fotbalový klub. Se 

odráží na tržbách z prodeje suvenýrů. 

Příjem z prodeje suvenýrů tvoří část příjmů klubu. Snahou větších klubů je mít 

Fan Shop přímo v areálu stadion. Další možností jak získat suvenýry fotbalového klubu 

je jejich zakoupení prostřednictvím E-Shopu. Suvenýry jsou u větších klubů rozděleny 

do několika kategorií (např. hráčské dresy, kraťasy), oblečení a textil, dárky, hrnky a 

sklo, oblečení pro děti (např. dupačky, čepice, chrastítka), hodinky a šperky, ostatní 

(např. vlajky, kalendáře), zábava a hráč. Představují také speciální akce k zrovna 

populárnímu hráči nebo kolekce připravené k aktuálním událostem. Při nákupu je 

možno platit hotově, převodem, dobírkou, kartou nebo PayPal. Menší kluby zatím 

systém Fan Shopů nemají tolik propracovaný.  

 

Výnosy z účasti v evropských pohárech 

Poslední významnou formou příjmů jsou odměny za účast v evropských pohárech. 

Možnost probojovat se do evropských pohárů mají vždy nejlépe umístěné kluby v 

domácích soutěžích. Na základě kvality jednotlivých lig a minulých výsledků klubů je 

stanoven systém postupujících do hlavní fáze soutěže. Vzhledem k nepříliš lichotivým 

výsledkům českých klubů v minulých letech se cesta do fotbalové Evropy stává čím dál 

složitější. 
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V případě úspěšné účasti klubu v soutěži dosahují výnosy řádu několika desítek miliónů 

korun. Jako příklad lze uvést účinkování pražské Sparty v loňském ročníku Evropské 

ligy, díky kterému přišlo na účet klubu zhruba 91 milionů korun (nezahrnuje výnosy ze 

vstupného). 

 

2.5.2 Náklady fotbalových klubů 

Stěžejní nákladovou položkou fotbalových klubů jsou náklady na odměny hráčů. 

Další podstatné náklady tvoří náklady na pořízení hráčů a náklady související se 

stadionem.[11] 

Odměny hráčů 

Složení odměn fotbalovým hráčům zaznamenalo v posledních letech výraznou obměnu. 

V minulosti byla výraznou složkou fixní část platu, což kluby velmi finančně 

zatěžovalo, aniž by měly jistotu kvalitních hráčských výkonů. Dnes se vedení klubů 

snaží o lépe navržené a strukturované systémy odměňování více závislé na výkonnosti 

hráčů. Tento trend pomáhá vyrovnávat situaci ve chvílích, kdy nejsou výsledky klubu 

uspokojivé, a zároveň slouží jako motivace k lepším výkonům a tím pádem k 

vítězstvím. 

Skutečně vynaložené náklady na odměny hráčů se kluby snaží tajit. Výše nákladů je 

souhrnně zahrnuta do služeb, a pokud se v příloze účetní závěrky kluby detailnímu 

rozboru nákladových položek nevěnují, je složité tento objem finančních prostředků 

zjistit. U týmů zveřejňujících tento údaj odměny tvoří zhruba 30% podíl na nákladech. 

[11] 

 Náklady na pořízení hráčů 

Vývoj posledních sezon ukazuje, že se kluby snaží spíše věnovat výchově vlastních 

talentů, než aby vynakládaly obrovské sumy za přestupy hráčů. Pořizování kvalitních 

hráčů je výsadou bohatších klubů, které tyto hráče kupují od ekonomicky slabších týmů 

v lize, čímž dochází k přerozdělování bohatství mezi kluby. Kluby nákupem kvalitních 

hráčů zvyšují svou kvalitu a možnou konkurence-schopnost v Evropě, naopak klub 

inkasující prostředky je obratem investuje do běžného chodu a zabezpečení své další 

existence. Náklady na pořízení hráčů jsou podobně jako odměny hráčů zahrnovány do 
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položky nákladů na služby, tudíž je složité jejich skutečnou výši z výkazu zisků a ztrát 

zjistit. 

Náklady vznikající v souvislosti s vlastnictvím stadionu 

V důsledku vlastnictví stadionu vznikají klubu náklady. Pokud je stadion ve vlastnictví 

klubu, patří mezi hlavní vynakládané prostředky náklady na provoz, údržbu a renovaci 

stadionu. V případě pronájmu stadionu, nejčastěji od města, záleží vždy na konkrétní 

dohodě mezi pronajímatelem a klubem. Z 16 účastníků nejvyšší fotbalové soutěže hrají 

tři týmy na vlastních stadionech, Slavia, Bohemians 1905 a Baník Ostrava si stadion 

pronajímají od soukromých společností a zbývající týmy hrají na městských stadionech 

2.6 Finanční analýza 

Finanční analýzu je možno chápat jako soubor kroků napomáhajících k vytvoření 

povědomí o finanční způsobilosti nebo zdraví podniku. Finanční ukazatele představují 

hlavní část finanční analýzy. Obecně se mohou rozdělit na absolutní a poměrové. 

Použitím absolutních ukazatelů je možno porovnávat vývoj absolutních hodnot, např. 

nákladů, tržeb nebo nákladů v čase, apod. Cílem poměrových ukazatelů je sledování 

vzájemných vztahů u jednotlivých položek a také vývoj daných položek v čase. [1] 

 

Ve finanční analýze bývají zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky. Mezi první 

patří procentní rozbor a druhou je poměrová analýza. Technika výpočtu procentního 

rozboru ukazuje podíl jednotlivých položek v rozvaze na celkových aktivech. Či je 

vyjadřuje jako podíl jednotlivých položek výsledovky k hodnotě tržeb. Další hojně 

využívanou rozborovou technikou může být poměrová analýza. Tato analýza využívá 

poměrové ukazatele vypočítané z jedné nebo i více položek z účetních výkazů v poměru 

k jiné položce nebo skupině položek. [8] 

Zdroje finan ční analýzy 

Zdroje finanční analýzy většinou najdeme ve výroční zprávě nebo účetní závěrce 

podniku. Výroční zprávu je účetní jednotka povinna sestavovat k určitému datu. 

Výroční zpráva by měla obsahovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát a někdy také přehled o 

peněžních tocích (cash flow)[1] 
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2.6.1 Metoda absolutních ukazatelů 

Hodnoty pro výpočet stavových ukazatelů se získávají přímo ve finančních výkazech 

podniku. Krom absolutních změn jednotlivých položek rozvahy nebo výsledovky se 

mohou určit také změny oproti předcházejícímu období, změny jsou vyjádřené v 

procentech. Stavovými veličinami se nazývají absolutní ukazatele, které vyjadřují určitý 

stav. Pokud veličiny dávají informace o údajích za určitý časový interval, jsou nazývány 

tokové veličiny. Při sestavovaní finanční analýzy jsou vždy užity jako úvodní kroky 

horizontální a vertikální rozbory účetních výkazů.[14] 

Horizontální analýza 

Analýza horizontální neboli trendová analýza vychází ze struktury účetních výkazů a 

vyhodnocuje je na základě vývoje v čase. Odpovídá na dvě základní otázky: O kolik 

jednotek stoupla nebo klesla sledovaná položka v čase? O kolik procent byla změna 

příslušné položky ve sledovaném období? 

Z popisu uvedeného výše můžeme vyčíst to, že cílem horizontální analýzy je vyčíslit 

absolutní změny daných veličin a poté relativně poměřit jejich intenzitu. 

Pro výpočet se používají tyto dva vzorce: 

Absolutní změna = Ukazatel (t) – Ukazatel (t-1) 

Procentuální změna = Absolutní změna / Ukazatel (t-1) * 100  [%] 

Vertikální analýza 

Hlavním cílem vertikální analýzy, nazývané také jako procentní rozbor, je zjistit, jak se 

jednotlivé části rozvahy či výsledovky podílely na celkové sledované položce. Největší 

význam má vertikální analýza především v porovnávání v delším časovém období nebo 

při srovnávání s konkurencí. Vertikální analýza se provádí shora dolů v daném roce.  

Podíl na celku = Hodnota dílčího ukazatele / Velikost absolutního ukazatele  

2.6.2 Metoda poměrových ukazatelů 

Metoda Poměrové analýzy patří nejběžnějším nástrojům finanční analýzy z hlediska 

využitelnosti i z hlediska dalších úrovní analýz. Finanční poměr je možno získat 

vydělením kterékoliv položky nebo souboru položek z rozvahy či účtu zisku a ztrát 
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jinou položkou. Poměrová analýza by se měla používat pouze pro ty poměry, které jsou 

adekvátní ke konkrétnímu finančnímu rozhodnutí nebo problému. Získané hodnoty 

poměrových ukazatelů představují základní rysy společnosti. Vypovídací schopnost se 

zvyšuje, pokud se vypočítané hodnoty porovnají s obvyklými hodnotami v oboru. Pro 

srovnání je možno využít oborové ukazatele, které zveřejňuje např. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Tyto údaje srovnávají výsledky firem na základě statistických 

údajů z veřejně přístupných dat.[14] 

Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům. Někdy označované 

jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti zajímají především investory, pro které je 

žádoucí co nejvyšší ziskovost. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní řízení aktiv a 

financování firmy. Ukazatele ziskovosti nejčastěji poměřují zisk s jinými veličinami, 

pro zhodnocení úspěšnosti dosahování firemních cílů. Většina ukazatelů ziskovosti je 

typu ROI (Return on Investment), tedy ukazatele ziskovosti vloženého kapitálu. 

Všechny ukazatele udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. [8] 

ROI = zisk / vložený kapitál 

Poměřuje se tedy zisk dosažený podnikatelskou činností k vloženému kapitálu, jehož 

rentabilita má být počítána. Zisk je možné pojmout různými způsoby, jako např. zisk 

před úroky a zdaněním (EBIT), po zdanění (EAT), před odpisy, úroky a zdaněním 

(EBITDA). 

Rentabilita celkových aktiv ROA (Return on Assets) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu 

nebo kapitálu věřitelů. [8] 

ROA = čistý zisk / celková aktiva 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on common Equity) 

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který byl vložen jeho majiteli (akcionáři, 

společníky, členy družstva, atd.). 
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ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb ukazuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Tento ukazatel 

lze porovnat s odvětvovým průměrem, je možno zjistit úroveň cen dosahovaných 

podnikem. Výsledná hodnota představuje především strategii podniku a její cíle. 

Příkladem může být dočasné fungování podniku bez dosahování zisku, jeho snahou 

může být například dosažení co největšího podílu na trhu. [17] 

ROS = čistý zisk / tržby 

Produkční síla aktiv 

Ukazatel produkční síly aktiv hodnotí celkovou výdělečnou schopnost společnosti. Do 

tohoto ukazatele se nezahrnují daně a nemá vliv ani struktura podnikového kapitálu. 

[17] 

Produkční síla aktiv = EBIT / celková aktiva 

Analýza ukazatelů aktivity 

Tato skupina ukazatelů se snaží změřit, jak efektivně dokáže společnost hospodařit se 

svými majetkovými složkami. Lze s nimi kalkulovat na více úrovních: např. podle 

celkových, dlouhodobých či oběžných aktiv. V případě, že má podnik složek majetku 

více než je účelné, vznikají zbytečné náklady. Naopak ale platí, že v případě nedostatku 

aktiv podnik nemusí dosahovat tak vysokých tržeb. Ve výsledku analýzy je patrné, jak 

dlouho je aktivum ve zkoumané formě vázáno a jaká je jeho schopnost se rychle 

přeměnit na jiné druhy aktiv. [8] 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je komplexním ukazatelem, který ukazuje efektivnost využívání 

celkových aktiv. Měří, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. V případě, že nebudeme 

brát v úvahu odvětví nebo sektor, ve kterém podnik hospodaří, můžeme říci, že obrat 

aktiv by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. Také je potřeba brát v úvahu stáří 

celkových aktiv, protože značně odepsaná aktiva zvyšují hodnotu ukazatele.  
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Obrat aktiv = tržby (výnosy) / celková aktiva 

Doba obratu celkových aktiv 

Dobra obratu celkových aktiv měří průměrný počet dnů, který je nutný k uskutečnění 

jednoho obratu celkových aktiv. 

Doba obratu celkových aktiv = celková aktiva / (tržby /360) 

Obrat zásob 

Ukazatel měří počet obrátek zásob za určité sledované období. Čím nižších hodnot 

dosahuje podnik ve srovnání s odvětvovým průměrem, o to více má zbytečných zásob s 

nízkou nebo dokonce nulovou výnosností. Optimalizace struktury zásob patří 

k výhodným postupům, často vede k uvolnění vázaných finančních prostředků 

v nadbytečných zásobách. 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

Doba obratu zásob 

Měří průměrný počet dnů, který je potřebný k vykonání jedné obrátky zásob. Čím je 

doba obratu zásob kratší, tím je kratší obratový cyklus peněz a tím se sníží nároky firmy 

na provozní kapitál. 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby /360) 

Obrat pohledávek 

Ukazatel udává počet obrátek pohledávek za sledované období. Obrat pohledávek = 

tržby / pohledávky 

Obrat krátkodobých závazků 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků sleduje počet obrátek krátkodobých závazků za 

sledované období. 

Obrat krátkodobých závazků = tržby / krátkodobé závazky 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 
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Ukazatel měří, kolik dní potřebuj podnik, aby mohl uhradit své krátkodobé závazky 

dodavatelům. Doba splatnosti krátkodobých závazků by v ideálním případě měla být 

delší než doba splatnosti krátkodobých pohledávek. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby/360) 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Aktiva 

každého podniku jsou financována buď vlastními zdroji, nebo zdroji cizími. 

Zadluženost byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou podniku. Podnik 

by měl zvolit nejvhodnější poměr poskládaný z obou forem financování, tato zvolená 

forma financování má pro podnik tři důležité aspekty: 

- Lepší kontrola kmenových akcionářů nad podnikem, pokud se kapitál navyšuje 

zvýšením dluhu, akcionáři tím neztrácejí svůj podíl. 

- Naopak věřitelé upřednostňují dostatečně velký vlastní kapitál, ten považují za jistotu 

splacení půjčky. 

- Pokud firma dokáže s vypůjčenými financemi dosáhnout většího výdělku, než za 

jejich půjčení zaplatí, zvýší tak i výnos z vlastního kapitálu 

Pro správné zvolení nejvhodnějšího poměru financování se využívá několik ukazatelů 

zadluženosti. Tyto ukazatele vychází z položek rozvahy a poměřují rozsah, rozsah dluhu 

financujícího aktiva. [14] 

Ukazatel věřitelského rizika 

Ukazatel věřitelského rizika podává přehled o finanční struktuře podniku. Měří podíl 

cizích zdrojů k celkovým aktivům. V podstatě je možno říci, že pokud se snižuje 

hodnota ukazatele věřitelského rizika, snižuje se zadluženost podniku, to přináší menší 

riziko insolvence tohoto podniku. 

Ukazatel věřitelského rizika = Celkové cizí zdroje / Aktiva 

Ukazatel Míry zadluženosti vlastního kapitálu 
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Ukazatel míry zadluženosti vlastního kapitálu ukazuje jak je podnik bonitní. Čím vyšší 

ukazatel, tím menší bonita podniku. Nízká bonita představuje riziko, čím je vyšší riziko 

pro investory, banky a věřitele, tím vyšší je pak poskytovaná úroková míra. Tato sazba 

může narůst až do hodnoty, kdy je společnost zadlužená natolik, že ji úvěr nikdo 

neposkytne. Pokud nastane tato situace, akcionáři nepřistoupí ani na emisi akcií nebo 

jinou formu navýšení základního kapitálu. 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu = Celkové cizí zdroje / Vlastní kapitál 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazuje poměr dlouhodobých závazků a úvěru k vlastnímu kapitálu společnosti. Růst 

dlouhodobé zadluženosti vlastního kapitálu představuje vyšší riziko pro věřitele i 

podnik. Je doporučováno krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji a aktiva 

oběžná zdroji krátkodobými. Pokud tomu tak není, vznikají podniku náklady, které jsou 

zbytečné. Ve společnosti mohou nastat dvě situace:  

- Překapitalizování – podnik nedostatečně využívá cizích zdrojů například z důvodu 

přehnané opatrnosti. Společnost má pak nadměrnou výši vlastního kapitálu. To přináší 

skutečnost, že dlouhodobé zdroje podniku jsou používány i pro krytí oběžných aktiv. To 

znamená situaci, která snižuje ziskovost. 

- Podkapitalizování – hodnota vlastního kapitálu nedosahuje velikosti podnikových 

aktivit, to znamená, že podnik je zadlužen. V této situaci jsou dlouhodobá aktiva kryta 

krátkodobými zdroji, tato skutečnost bývá mnohem nepříznivější než překapitalizování. 

V tomto případě je podnik často nesolventní, to znamená, že má nízkou bonitu. 

Dlouhodobá zadluženost vlastního kapitálu (Debt to equity ratio)= Dlouhodobé závazky 

/ Vlastní kapitál [17] 

Ukazatel úrokového krytí 

Úrokového krytí ukazuje, kolikrát by se musel snížit provozní zisk, aby byl podnik stále 

schopen platit své nákladové úroky. V případě, že se hodnota ukazatele rovná 1, 

znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku. Celý zisk je tak použit na úrok 

a na akcionáře už žádný nezbude. 
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Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky 

Analýza ukazatelů likvidity 

Ukazatelé likvidity představují schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Ukazatel 

dává odpověď, jak a do jaké míry je podnik schopen uhradit své potřeby a závazky. 

Likvidita je hlavní nezbytnou podmínkou k dlouhodobému fungování firmy. Může být v 

protikladu s rentabilitou, protože k tomu, aby byl podnik výdělečný a správně plnil své 

cíle, musí mít určité prostředky uložený také v oběžných aktivech, zásobách, 

pohledávkách a na účtu. Důležité pojmy k oblasti likvidity: 

Solventnost – představuje schopnost firmy hradit včas, v požadované výši a na 

požadovaném místě veškeré své splatné závazky. 

Likvidita  – ukazuje schopnost firmy přeměnit svá krátkodobá a dlouhodobá aktiva na 

peněžní prostředky, v požadovaném čase, v požadované podobě a na požadovaném 

místě. 

Likvidnost – ukazuje, jak je obtížné přeměnit majetek na hotovostní formu. Váže se 

především k oběžným aktivům. [14] 

Peněžní likvidita (Cash Ratio) - Likvidita 1. stupně 

Peněžní likvidita je nazývána také jako hotovostní poměr. Ukazuje schopnost podniku 

splatit své splatné závazky z právě dostupných zdrojů. Měří jen finanční majetek 

(peníze v hotovosti, na účtech v bankách, krátkodobý finanční majetek - 

obchodovatelné CP) a krátkodobé závazky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 

mezi 0,5 až 1,0. Hodnota vetší jak 1 je velice pozitivní, znamená, že je společnost 

okamžitě schopna zaplatit veškeré své krátkodobé závazky.[16] 

Hotovostní poměr = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) - Likvidita 2. stupně  

Ukazatel vyjadřuje, jak je podnik schopen dodržet své závazky bez nutnosti prodeje 

zásob Ve vzorci tohoto ukazatele jsou odečteny zásoby z oběžných aktiv tj. nejméně 

likvidní složka oběžného majetku, jejich případný prodej je obvykle ztrátový, ohrozí-li 



33 
 

výrobu může, dokonce vést k bankrotu firmy. Nepatří sem ani dlouhodobé pohledávky. 

Ideální hodnoty ukazatele se pohybují v rozmezí od 1 do 1,5. 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky 

Běžná likvidita (Current Ratio) - Likvidita 3. stupn ě  

Tento ukazatel ukazuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými aktivy. 

V čitateli se uvádějí veškerá oběžná aktiva, ve jmenovateli všechny peněžní závazky 

splatné do jednoho roku. Optimální rozmezí se uvádí interval od 1,5 do 2,5. Čím je 

hodnota ukazatele vyšší, tím je menší riziko platební neschopnosti podniku. Příliš 

vysoká hodnota oběžných aktiv naopak snižuje výnosnost podniku. [13]  

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

2.6.3  Ukazatelé Du Pont 

Systém ukazatelů Du Pont bývá také označován jako pyramidová analýza. Na vrcholu 

jsou základní syntetické ukazatele, dochází k postupnému rozkladu vrcholového 

ukazatele do stále analytičtějších ukazatelů, které jeho změny určitým způsobem 

ovlivňují, ale také vysvětlují. Jednotlivé ukazatele finanční analýzy mají jen omezenou 

vypovídací schopnost. [18] 

K nejpoužívanějšímu systému Du Pont patří rozklad rentability: 

ROA = čistý zisk/tržby * tržby/aktiva 

Z rozkladu je zřejmé, že podnik dosahuje rentability celkového vloženého kapitálu 

různými kombinacemi ziskovosti tržeb (čistý zisk/tržby) a obratu celkových aktiv 

(tržby/aktiva). 

Pokud podnik využívá také cizí kapitál, Du Pontova rovnice je rozšiřována následovně: 

ROE = ROA * A / VK = čistý zisk /tržby * tržby/aktiva * aktiva/vlastní kapitál 

Pro větší přehlednost postupu sestavení systému je v obrázku č. 4 uvedeno přehledné 

grafické znázornění ukazatele. 

Obrázek 4 Systém ukazatelů DuPont 
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Zdroj: [18] 

2.6.4 Konkurenční rovnováha (Competitive balance) 

Porovnávají se výsledky na úrovni jedné úrovně soutěže. Čím vyrovnanější 

hodnoty vychází, tím je pro diváka atraktivnější jít sledovat souboj. Pokud je předem 

jasný výsledek, atraktivita tím klesá. Naopak pro fotbalový klubu jsou tyto zápasy 

náročnější z pohledu strategie a nejistého výsledku. Také ukazují jakou šanci má na 

vítězství daný klub. Sleduje se to tak, že v každém zápase může tým vyhrát, prohrát 

nebo remizovat. Přičemž za výhru obdrží nejvyšší bodové ohodnocení za remízu nižší a 

za prohru nedostane nic. Tyto hodnoty z každého zápasu se sčítají. První tým má 

nejvyšší bodové ohodnocení. Ze všech bodových hodnot se udělá suma a vydělí počtem 

týmu. [4] 

Pro zachycení konkurenční rovnováhy se mimo jiné používá:  

C5 Ratio = Součet bodů prvních 5 týmů / Součet bodů všech týmů  

C5 Index = [C5 Ratio / (5 / počet týmů)] * 100 

2.7 Benchmarking 

Základem slova benchmarking je anglický „benchmark“. Moderní slovníky benchmark 

překládají jako „komparativní bod“ či „porovnávací ukazatel“, což velice výstižně 

charakterizuje hlavní podstatu benchmarkingu. Je to v podstatě metoda řízení kvality, 

kterou si ale může každý uživatel vykládat po svém. Jedná se o postup, ve kterém 
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organizace přizná a porovná, že někdo jiný je v určitých aspektech lepší a následně 

může začít pracovat na tom, jak se ostatním konkurentům vyrovnat či dokonce je 

předstihnout.[19] 

Obrázek 5 Srovnání zkoumané organizace s konkurenty na trhu Zdroj: [19] 

 

 

 

Benchmarking pomáhá najít odpověď na nedůležitější otázku strategických úvah v 

podniku – „Co udělat pro to, aby byla firma úspěšná v podnikání“? Výstupem 

benchmarkingu by měly být odpovědi na otázky „Jak hodně je třeba se zlepšit?“ a „Jak 

se zlepšit?“ [20] 
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3. Analytická část 

3.1 FC Vysočina Jihlava, a. s.  
Obrázek 6 Logo klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. 

 

 

 

Zdroj: interní zdroj FC Vysočina Jihlava 

 

Název klubu: FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. 

Sídlo: Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, okres: Jihlava 

IČ: 26217350 

Datum vzniku: 23. 6. 2000 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání: 

•  poskytování tělovýchovných služeb 

•  provozování tělovýchovných a sportovního zařízení a zařízení sloužících 

k regeneraci a rekondici 

•  organizování sportovních soutěží 

•  reklamní činnost a marketing 

•  ubytovací služby 

•  zprostředkování služeb 

•  zprostředkování obchodu 
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•  specializovaný maloobchod 

•  pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Fotbalový klub FC Vysočina Jihlava byl založen roku 1948. Klubovými barvami 

jsou žlutá, modrá a červená. Klub sídlí na adrese Jiráskova 69, 586 01 Jihlava. Na tomto 

místě má také útulný stadión s kapacitou 4 075 míst. Ředitelem klubu je Ing. Zdeněk 

Tulis, který má také velkou zásluhu na zatím největších úspěších jihlavského klubu. 

Klub je zapsán krajským soudem v Brně. Nejen pro fanoušky je spuštěn web FC 

Vysočina, který nalezneme na internetové adrese www.fcvysocina.cz. 

 

3.1.1 Sportovní historie klubu 

Historicky nejúspěšnější fotbalový klub v kraji Vysočina byl založen roku 1948, 

jakožto kroužek závodního klubu PAL Jihlava. Po osmi letech své existence se spojil s 

dalšími dobrovolnými sportovními organizacemi tehdejších strojírenských závodů a v 

Jihlavě vznikla takzvaná tělovýchovná jednota Spartak Jihlava. Tento název byl 

použiváni až do roku 1994, než se oddíl osamostatnil a vzniklo občanské sdružení FC 

Spartak PSJ Jihlava. O dva roky později došlo k historickému spojení dvou 

dlouholetých rivalů Spartaku PSJ a SK Jihlava v jeden společný klub Spartak PSJ 

Motorpal Jihlava. Název klubu byl opět změněn, již v roce 1997, tehdy stávající 

občanské sdružení předalo veškerá svá práva a povinnosti vůči ČMFS společnosti FC 

PSJ Jihlava. I tento název však nebyl konečný a postupem času doznal dalších změny. V 

březnu 2000 totiž jihlavské městské zastupitelstvo schválilo vstup do obchodní 

společnosti FC Vysočina Jihlava, a.s. Dalšími akcionáři se stali stavební společnost PSJ 

a Pivovar 24 Jihlava. V závěru roku 2008 proběhlo prozatím poslední navýšení 

základního kapitálu FC Vysočina a akcionářskou strukturu klubu doplnila společnost 

LimarCapital B.V.. 

Od roku 2000 je pravidelným účastníkem II. nejvyšší české soutěže, kde každou 

sezónu do závěrečných kol soutěže hrála o příčky, které znamenají postup do I. ligy. 

Nejvyšší českou soutěž si tento klub vyzkoušel již v sezóně 2005/2006, v které zároveň 

smolně sestoupil zpět do druhé nejvyšší fotbalové ligy. V sezóně 2011/2012 se podařil 
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postup do Gambrinus ligy, to znamená nejvyšší soutěže ČR. Což také přineslo klubu 

více finančních prostředků. 

3.1.2 Současnost klubu 

 FC Vysočina Jihlava je v současnosti největším sportovním subjektem, který působí v 

kraji Vysočina. Tento klub se chlubí nejrozsáhlejší mládežnickou základnou, velmi 

kvalitním zázemím a působením v nejvyšší české fotbalové soutěži. FC Vysočina 

představuje nejúspěšnější fotbalový oddíl v kraji Vysočina. 

Fotbalový klub z Jihlavy dnes představuje nezkažený a pozitivní energií nabitý subjekt, 

který slouží k zábavě a vyžití obyvatel celého kraje Vysočina. Zároveň se snaží vrátit 

pocit hrdosti zdejším obyvatelům. Kvalitním způsobem naplňuje volný čas nejen 

mládeže, vytváří jí výborné tréninkové podmínky a poskytuje v dnešní době tolik 

potřebné vzory. V neposlední řadě sdružuje významné nejen regionální podnikatelské 

subjekty a napomáhá jejich rozvoji a zviditelnění nejčastěji formou reklamy, ale nově 

také pomocí různých společenských akcí a schůzek přímo v areálu na Jiráskově ulici při 

zápasech prvního mužstva dospělých. 

 

Vztahy s FCV 

Fotbalový klub potřebuje pro své fungování a financování získávat peníze 

zejména od sponzorů. Mezi nejvýznamnější sponzory, kteří poskytují klubu nejvíce 

finančních prostředků patří akcionáři klubu. Nejvýznamnějším akcionářem a sponzorem 

je PSJ, a. s. Jihlava. PSJ se velkou měrou zasloužilo o získávání dalších sponzorů z řad 

svých odběratelů a dodavatelů.  

 

Limar Capital B.V má ve své vlastnictví 43% akcii, což představuje hodnotu 3 000 

0000 Kč. Se svým počtem akcii je to nejvýznamnější akcionář. 

PSJ, a. s. Jihlava má ve vlastnictví 40 procent akci klubu, které představují hodnotu 2 

800 000 Kč. 

Zajímavá je například smlouva o reklamě na 22 milionu Korun na rok 2012. V roce 

2013 tuto smlouvu FC Vysočina Jihlava neuvádí ve své výroční správě.  
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Statutární město Jihlava se také podílí 14% na vlastnictví klubu. Hodnota akcii je 1 

000 000 Kč. Nemá zastoupení v zastupitelstvu společnosti. V dozorčí radě má jednoho 

člena. Statutární město Jihlava má se společností FC Vysočina Jihlava obchodní vztahy 

ve formě smlouvy o pronájmu nemovitostí a smlouvě o pronájmu movitých věci. Město 

také poskytlo klubu provozní dotaci na rok 2013 v hodnotě 1 000 000 Kč 

Pronajatý majetek od Statutárního města Jihlava 

fotbalový stadion Jiráskova, jehož hodnota je vyčíslena na 225 175 370 Kč. FC 

Vysočina Jihlava za něj platí roční nájemné 200 tis. Kč 

Fotbalový stadion E. Rošického 7 425 331 Kč 

DHM samostatné movité věci a soubory věci 25 831 Kč (traktor, trafostanice) 

Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. – dotace 5 482 000 Kč  

FC Vysočina vyhřívaný trávník   4 847 544 Kč 

Na stavbu byl vydán v roce 2013 kolaudační souhlas. Platby za realizaci stavby 

se uskutečňují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo evidovanou pod číslem 

1539/ORM/11 a poslední splátka byla uhrazena v roce 2014.  

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2013 

Pivovary Lobkowicz, a. s. si pořídilo 2, 85 % akcii a částka je 200 000 Kč. Společnost 

nemá zastoupení v představenstvu FC Vysočiny Jihlava, a. s. Má jednoho člena v 

dozorčí radě společnosti. Jiné obchodní vztahy se společností také nemá. 
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Obrázek 7 Organizační struktura 

 

Zdroj: interní zdroj FC Vysoč ina Jihlava, a.s. 

Popis jednotlivých funkcí dle interního zdoje FC Vysočina Jihlava, a.s. 

Valná hromada akcionářů je pravidelně svolávána jednou do roka. Valná 

hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem společnosti. Má pravomoc rozhodovat o 

všech důležitých činnostech a úkonech, ke kterým je oprávněna stanovami a zákonem.  

 

Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem pro společnost. Je volen aby 

mohl provádět kontrolu v právních a ekonomických úkonech ve společnosti. V dozorčí 

radě nemůže být funkcionář společnosti. Rada projednává podnikatelské záměry 

společnosti, rozpočty, finanční plány a různé změny týkající se financí.  
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Představenstvo je statutárním orgánem rozhoduje o všech otázkách, které 

nepatří do kompetence valné hromady. Náplní práce je řízení činnosti společnost a 

jednání jejím jménem. Úkolem je zabezpečení obchodního vedení společnosti včetně 

řádného vedení účetnictví. Za představenstvo jednají a podepisují veškeré dokumenty 

vždy dva členové představenstva společně.  

Ředitel klubu je zodpovědný za rozvoj podnikatelských aktivit FC Vysočina 

Jihlava na všech úrovních a uskutečňování rozhodnutí nadřízených orgánů společnosti. 

Rozhoduje o realizaci rozhodnutí představenstva v otázkách obchodních, finančních, 

mzdových, personálních, investičních a právních, které nespadají do kompetence 

vyšších orgánů společnosti. Funkci ředitele klubu zastává Ing. Zdeněk Tulis.  

Manažer marketingu a tiskový mluvčí má na starost především kontakt s 

médii a veškeré komerční aktivity klubu. Stará se o prodej reklamy, kontakt se 

sponzory, propagaci klubu, různé speciální akce na podporu klubu (autogramiády, výběr 

suvenýrů). Výstupem jeho práce je snaha o vylepšení, popř. udržení image klubu. V 

současnosti je manažerem marketingu a tiskovým mluvčím Miroslav Fuks.  

Technicko-správní manažer se stará o zabezpečení a organizaci hospodářské 

činnosti klubu -zajištění chodu stadionu, včetně údržby a modernizace. Podstatnou 

náplní práce je i neustálé zlepšování materiálního vybavení a starost o maximální 

využití stadionu. Tento post je v současné době obsazen Jarmilou Vaculíkovou. 

Vedoucí ekonomického úseku je odpovědný za řízení účetního úseku. Je 

zodpovědný za kontrolu hospodaření. Nelze opomenout i dohled nad účetními a 

evidenčními službami, kontakt s finančními úřady a orgány, zpracování finančních 

výkazů a sestavování finančních plánů. Vedoucím ekonomického úseku je Silva 

Láníková.  

Sportovní manažer je odpovědný za celkovou koncepci, co se sportovní 

výkonnosti týká. Konzultuje s trenéry jednotlivých mužstev tréninkové procesy, 

schvaluje přestupy a hostování hráčů od „A“ mužstva až po mládežnické. Funkce 

sportovního manažera je obsazena Josefem Jinochem.  

Vedoucí mládeže má na starostí správný chod mládežnických týmů FC 
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Vysočina. Spravuje a řídí činnost všech hlavních trenérů mužstev a jednotlivých 

realizačních týmů. V této pozici je již několik let Josef Morkus.  

Počet zaměstnanců 

V tabulce 1 jsou uvedeny počty stálých zaměstnanců za období 2010 - 2013. Tento 

počet zaměstnanců je stále stejný vyjma roku 2010, kdyby bylo pouze 16 zaměstnanců. 

V ostatních letech má FC Vysočina Jihlava 17 stálých zaměstnanců. Z toho jsou 3 řídící. 

Celková částka na mzdy zaměstnanců Je stále rostoucí. V roce 2013 dosáhla na 6 947 

tisíc Kč. Z toho 2 202 tisíc Kč, byly mzdy řídících pracovníků. 

Tabulka 1 počet zaměstnanců (osobní náklady v Kč) 

 

Zdroj: interní zdroj FC Vysočina Jihlava 

Členství v klubu 

Členské příspěvky v klubu – klubu vybírá každý rok členské příspěvky od 

svých členů. Pohybují se okolo 2000 Kč od každého člena. V roce 2013 bylo v klubu 

zaregistrováno celkem 297 aktivních hráčů. Celková částka, kterou obdrží klub za 

členství je 594 000 Kč.  

 

Členské příspěvky do FAČR - mezi kluby, které obnovily členství svých hráčů 

do konce února, bylo rozděleno dalších 20 milionů ze státních dotací. Za každého člena 

tak kluby dostaly zpět 217 Kč, což je především u mládeže dvojnásobek zaplacené 

částky. Obnovené členství mělo zhruba 85 procent členů. Ostatní již neměli mít nárok 

na podíl z dotací.  

Fanklub  

Fanklub FC Vysočina JIHLAVA už je v dnešní době zaběhlou a velmi důležitou 

součástí tohoto klubu. V současné době má podobu amatérského fanklubu, který se 

pomalu rozrůstá a získává příznivce nejen z řad fanoušků. 

počet zaměstnanců 2010 2011 2012 2013

počet zaměstnanců 16 17 17 17

z toho řídících 3 3 3 3

osobní náklady na zaměstnance 5889253 6089253 6199269 6947832

z toho řídících 1767545 1898563 1949863 2202815
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Hlavním cílem je změnit amatérský fanklub ve sdružení a především napomoci 

atmosféře na domácím stadionu i mimo něj. V současné době pořádají výjezdy na 

zápasy „A" týmu a tým samozřejmě podporují i během domácích zápasů. 

Přinos fanklubu pro klub FC Vysočina Jihlava. 

Členové Fanklubu musí uhradit 200 Kč za členství ve Fanklubu, které je 

opravňuje ke slevám při nákupu suvenýrů a výjezdech na venkovní zápasy. Členský 

příspěvek bude opět v plné výši věnován na činnost Fanklubu FC Vysočina, na výrobu 

choreografií a úhradu výjezdů. 

Hodnota hráčů 

Cílem každého klubu je vychovávat kvalitní hráče. Jako v každém „výrobním“ 

podniku je cílem vytvořit co nejlepší produkt, který bude mít na trhu vysokou cenu a 

bude ho podnik moci prodat. Ve fotbalovém klubu je tímto produktem vlastní hráč. Tato 

činnost začíná již od nejmenších dětí kolem pátého roku života. Než se z malého 

svěřence stane dospělý hráč s vysokou cenou, trvá to dlouhou dobu. Přináší to i velké 

riziko, kdy výkonnost hráče ovlivňuje mnoho vnějších faktorů a klub není schopen tyto 

faktory ovlivnit. S přibývajícími roky hráče přibývají také náklady na tohoto hráče, 

projde rukama mnoha trenérů. Tím získává jisté dovednosti a zkušenosti a posuzuje se 

jeho výkonnost a přínosy pro tým. Pokud nesplňuje požadavky trenéra, klub ho přesune 

jinam. Tím vlastně ztrácí vše, co do něho za ty roky vložil. Dá se to nazvat s nadsázkou 

složitý výrobní proces s velkým procentem odpadu. V tabulce můžeme vidět, jakou mají 

hráči pro klub hodnotu. Cena je pouze orientační, protože každý hráč je oceněn podle 

vlastních dovedností.  

V tabulce 2  je pouze tabulková hodnota hráče o níž se odráží následná tržní 

cena. Tabulková hodnota funguje v momentě, kdy hráč nemá profesionální smlouvu. 

Pokud má profesionální smlouvu, ve většině případů se prodávají za vyšší cenu. Na trhu 

je poté cena hráče velice nízká. V dospělé kategorii mají u FCV všichni hráči kontrakt. 

Hráči i ti co nejsou perspektivní pro 1. či 2. ligu dospělých jsou stále registrováni 

v majetku FCV. Ale jsou například na hostování v klubech nižších soutěží. Je otázkou 

času než přijde konkrétní finanční nabídka na přestup, není však na úrovni tabulkové 

ceny, ale v tomto případě pro kluby nižších soutěží je nepřijatelná. Odchází za 



44 
 

desetitisíce Kč. Například kolem 25 let života, kdy už hráč začíná ztrácet pro klub 

hodnotu.  

V oddíle U19 jsou hráči, kterým je 18 až 19 let, tito mladí fotbalisté nemají 

dosud profesionální smlouvu. Mají ji jen ti nejtalentovanější z důvodu možnosti 

odchodu do jiného klubu. Proto si je klub musí pojistit profesionální smlouvou. Proto je 

zde velká snaha mladších ročníku bojovat o zlepšení, tak aby jim byla profesionální 

smlouva nabídnuta. Profesionální smlouva mladistvých se pohybuje okolo částky 

například 10 000 Kč měsičně.  

Tabulka 2 Tabulková hodnota hráčů (částky v Kč) 

Zdroj: Interní zdroj FC Vysočina Jihlava, a.s. 
 

Případem, že se investice do výchovy mládeže opravdu vyplatí, je přestup 

Matěje Vydry. V roce 2010 se povedl uskutečnit tento transfer, klubu to přineslo 25 

milionu Kč. V roce 2011 utržil klub další finance, kdy Matěj Vydra přestoupil do 

italského Udinese Calcio. V roce 2013 se podařil další velký transfer, kdy Vysočina 

prodala Stanislava Tecla do FC Viktoria Plzeň za 20 milionů korun.  

Oddíly 

Vysočina nebrání odchodu žádného mladého hráče do klubů jako Sparta nebo 

Slavie, pokud tyto kluby jednají seriózně v rámci pravidel a legislativy ČMFS, což se 

mnohdy bohužel neděje. Jednání v minulosti mnohdy spíše připomínala pozici síly, 

nadřazenosti či neochoty podřizovat se pravidlům hry, která by měla platit v rámci 

klubů a soutěží řízených ČMFS pro všechny stejně. Pak se i malý klub dokáže účinně 

bránit snahám, nikoliv s cílem zabránit talentovanému hráči realizovat možnost 

výhodnější nabídky, ale ochránit své zájmy a investice, které vložil do výchovy hráče. 

FC Vysočina není ani nechce být klubem, který vychovává na mládežnické úrovni hráče 

pro Spartu nebo Slavii, protože tyto kluby si je neumějí vychovat z vlastních zdrojů a 

tým počet hráčů právo na 1 hráče částka celkem

muži „A“ 23 225000 5175000

muži „B“ 15 135000 2025000

dorost 57 65000 3705000

žáci 66 20000 1320000

přípravka 123 8000 984000

ženy- žákyně 13 5000 65000

celkem 297 13274000
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jsou nuceni vybírat ty nejlepší hráče z ostatních celků ČR. Fakt, že v FC Vysočina 

Jihlava je celá řada takovýchto hráčů, o které mají zájem přední české kluby, je poměrně 

lichotivý a svědčí o dlouhodobě solidní práci s mládeží. Ta však není zadarmo. Kub 

investuje do mládeže více než 6 mil Kč ročně. Proto se nelze divit, že chce ochraňovat 

své investice a nikoliv rozdávat dary Spartě nebo Slavii. 

Velmi vysoká „úmrtnost“ talentů především při přechodu hráčů z dorostenecké 

do seniorské kategorie. Do „A“ mužstva se neprosadí téměř nikdo, protože vzhledem k 

ambicím a cílům Sparty i Slavie si tyto kluby kupují ty nejlepší hráče z celé ČR. Menší 

kluby nemají o drahé hráče Sparty a Slavie zájem a logicky raději dávají z 

ekonomického i sportovního hlediska příležitost nejlepším vlastním odchovancům.  

Mladí hráči po základní škole mají možnost navštěvovat v Jihlavě Střední školu 

– Obchodní akademii Karoliny Světlé v Jihlavě. Je to střední škola s maturitou 

ekonomického směru, která nabízí i specializované předměty trenérství, rozhodcovství. 

Hráči jsou zde koncentrováni na jednom místě. Což přináší bližší kamarádství a tím 

lepší budování a znalost jeden druhého i na hřišti. Budují tak lepší provázanější tým. Již 

třetím rokem se staly mistry středních škol v České republice. Toto mistrovství ve 

fotbale středních škol má návaznost na mistrovství středních škol ve fotbale po celém 

světě.  

Mladí hráči přichází na hostování, kde absolvují jakýsi test schopností. Pokud se 

dokáže hráč prosadit, klub si ho nechává další 2 -3 roky pro přesvědčení o talentu. 

Smyslem je přivést hráče na přestup a zaplatit za něho pouze tabulkovou hodnotu. 

Nepřestupují za peníze, ale výměnou za jiného hráče, který posiluje nižší ligu. FCV za 

odměnu získává talentovaného odchovance. Klauzule kdy mateřský klub získává velký 

bonus procenta na chod. Pokud hráč nepřesvědčí, vrací se zpět do mateřského klubu. 

Spolupráce všech klubů v kraji se nazývá přirozená fotbalová pyramida. 
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3.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je v práci pro identifikaci silných stránek a kritických oblastí 

fotbalového klubu a pro lepší seznámení se s klubem a jeho prostředím. Hlavním 

zdrojem je osobní rozhovor s panem Fuchsem marketingovým manažerem FC Vysočina 

Jihlava.  

SILNÉ STRÁNKY 

• Stabilně a rychle se zlepšující sportovní výkonnost FC Vysočina Jihlava, a.s. 

•  FC Vysočina Jihlava, a.s. ve fotbale zastupuje a reprezentuje celý kraj Vysočina 

• Výborná pyramidová spolupráce mládežnických fotbalových klubů v kraji 
Vysočina 

• Domov pro mládež, ve kterém jsou ubytováni přespolní fotbalisté 

• výborná dopravní dostupnost Jihlavy, ale i hříště v blízkosti přivaděče na D1 

• dostatečně velká plocha pro parkovací místa v blízkosti fotbalového stadionu 

• individuální sjednávání výhodných podmínek spolupráce se sponzory 

• sportovní základní škola pro mládež – umožňuje tréninky navíc během 
vyučování – zlepšující se výkonnost mládeže 

• výborné tréninkové podmínky pro mládež a dospělé – vybudované nové 
tréninkové hřiště, několik dalších tréninkových hřišť okolo 

• kvalitnější trenéři s vysokou licencí – u trenérů je kladen důraz na vysokou 
kvalifikaci UEFA 

• porovnávání v zápasech s nejlepšími týmy v Česku 

• Střední škola pro hráče FC Vysočina Jihlava – výborné utužování týmů, hráči 
pohromadě, důraz na vzdělání 

• Rodinná tribuna pro děti i rodiče, v klidnější části stadionu 

SLABÉ STRÁNKY 

• klub s poměrně mladou historii v 1. Lize – malá fanouškovská základna 

• Neuzavřený stadion ze všech stran – nedostatečná kapacita, špatná atmosféra 

• Nedostatečný sortiment předmětů s klubovou tématikou 

• Nedostatek kvalifikovaných trenérů u mládeže 
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PŘÍLEŽITOSTI 

• Udržení se v I. lize 

• úzká spolupráce s menšími fotbalovými kluby v celém kraji Vysočina 

• upoutat diváky dalšími akcemi na zvýšení zájmu o fotbal v kraji Vysočina 
(sportovní a společenské dny pod záštitou klubu, apod.) 

• zvýšení kvality tréninkového centra – zejména pro funkční tréninky a relaxaci 

• dobudování dalších etap stadionu – zlepšení atmosféry, vytvoření více míst, 
získání další plochy pro reklamy 

• oslovení nových sponzorů – přiliv finančních prostředků 

• vybudování kvalitního zázemí pro vzdělávání rozhodčích 

• spolupráce s fanklubem – nárůst členů fanklubu, lepší atmosféra, zvýšení 
návštěvnosti 

• plánovaná fotbalová akademie Ve spolupráci s fotbalovou asociací České 
republiky 

• Velká a stále stoupající popularita fotbalu v České republice – to znamená 
vysoká sledovanost 

•  fotbal na Vysočině sledují všechny věkové kategorie a dokonce i ženy 

•  fotbal je populárním tématem v českých médiích 

•  fotbal je součástí života velké části lidí v kraji Vysočina – koníček, trénování, 
hráči 

 

HROZBY 

• ekonomická krize, která může zapříčinit odliv řady sponzorů 

• odstoupení významných sponzorů 

• prodej akcii prioritních akcionářů 

• nedůvěra diváků - obavy z uplácení rozhodčích a hráčů – manipulace s výsledky 
zápasů -  

• nedostatek sportovní mládeže - přetahování mladých sportovních talentů s 
ostatními sportovními kluby v Jihlavě (hokej, basketbal, tenis, volejbal) 
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• sestup do II. Ligy – velký odliv finančních prostředků ze všech sfér 

• nedokončení dostavby stadionu 

• stávka trenérů – kvůli malému ohodnocení  

• divácké násilí a výtržnosti – používání pyrotechniky, házení předmětů na hřiště, 
vulgarismy 

•  Úplatkářské aféry – v minulosti aféra podplacení rozhodčích – vytvoření 
špatného jména 

•  Nedůvěra lidí a potencionálních sponzorů ve sport jako ekonomicky úspěšnou a 
silnou oblast 

•  Neochota sponzorů na Vysočině poskytovat velké příspěvky na reklamy 

•  konkurence hokejového klubu HC Dukla Jihlava zejména v oblasti sponzorů a 
diváků 

 

SWOT analýza pomohla k představení klubu a uvědomění si slabých stránek, na 

které je potřeba se zaměřit a převést je na silné stránky. Zároveň neopomíjet silné 

stránky, ale naopak se na ně také zaměřit a snažit se je udržet nebo v lepším případě 

ještě posílit. Pozornost by měla být zaměřena na přeměnu příležitostí, vytvořit z nich 

silné stránky. Snahou by mělo být co nejvíce eliminovat ohrožení.  

Co se týče oblasti slabých stránek, klub by se měl snažit eliminovat především 

problematiku diváckého násilí, výtržností a úplatkářské aféry. Divácké násilí a 

výtržností odrazují diváky od vstupu na fotbalová utkání. Snahou by mělo být 

zpříjemnit atmosféru pro ženy a děti, značně omezit nevhodné chování chuligánů a 

výtržníků. Toho lze docílit důkladnější kontrolou u vstupů a také vyššími tresty za 

výtržnictví. Úplatkářské aféry nejsou problémem jen v českém fotbale, ale je 

problémem po celém světě. Jakékoli ovlivňování hry tímto zakázaným způsobem vede 

k diváckému odporu.  

SWOT analýza ukazuje na co se v práci zaměřit. Přináší zde východisko pro 

hlubší analýzu. 

3.2 Finanční analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je zpracována zejména z dat, které nabízí rozvaha 
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a poté výkaz zisku a ztrát. Jedná se především o analýzu aktiv a pasiv, nákladů a 

výnosů. Tato analýza představí společnost a její změny v průběhu roků. Jedná se hlavně 

o meziroční změny. Nejprve bude porovnáván výsledek hospodaření. Poté horizontální 

a vertikální analýza. Veškeré údaje jsou zaznamenány v tabulkách a pro lepší 

přehlednost i graficky.  

 

3.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza ukazuje vývoj dílčích položek aktiv a pasiv. V tabulce jsou 

zaznamenány absolutní změny v tis. Kč, vedle jsou uvedeny změny indexu v %. 

Hodnoty jsou porovnávány vzhledem předchozímu roku.  

Horizontální analýza aktiv 

V tabulce 3 horizontální analýze aktiv tvoří nejvyšší částku meziroční změna 

v období 2009 – 2010 Absolutní změna celkových aktiv zaznamenala kladnou změnu o 

10 704 tis Kč. V procentech to představovalo 85 %, tento velký nárůst aktiv měl za 

následek v největší míře nárůst oběžných aktiv o 124 %. Ve společnosti FCV to 

znamenalo nákup dražších a kvalitnějších hráčů s velkou tržní hodnotou. V tomto 

období se také kladně projevil přírůstek přechodných účtů aktivních. Celkový nárůst byl 

o 2 427 ti Kč. Byl to nárůst o 69 % způsobený darem od sponzorů. Sponzoři nedávají 

rádi dary na účetní rok, ale na soutěžní sezónu, proto se část převádí do časového 

rozlišení. Další významnou změnou byla změna roku 2012 – 2013, která se zvýšila o 

6 413 tis. Kč. Tedy navýšení o 30 %. Toto období bylo významné jak v plusových tak i 

v minusových změnách. Změna - 49 %, v tomto období byla v oběžných aktivech. 

Velice výrazný úbytek byl způsoben prodejem významného hráče Stanislava Tecla do 

jiného klubu. V období 2012 – 2013 absolutní změna byla 11 061 tis. Kč a index 

v procentech pak 190%. Takto velká čísla v přechodných účtech mají za následek již 

zmiňované dary a příspěvky na reklamu, kterou dávají na sezonu a ne na účetní rok. 

Žádný sponzor by nebyl ochoten dát příspěvek na celý účetní rok, když nemá jistotu, že 

se klub udrží v 1. lize.  
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Tabulka 3 Horizontální analýza aktiv (absolutní změny v tisící Kč, relativní změny v %) 

TEXT 
Změna 2009 - 

2010 
Změna 2010 – 

2011 
Změna 2011 – 

2012 
Změna 2012 – 

2013 

  abs. index abs. index abs. Index abs. Index 

AKTIVA CELKEM 10704 85 -2911 -13 946 5 6413 30 

Dlouhodobý majetek 777 26 759 20 -122 -3 831 19 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 101 #DIV/0! 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 407 16 371 13 -397 -12 680 23 
Dlouhodobý finanční 
majetek 370 82 388 47 275 23 50 3 

Oběžná aktiva 7500 124 -4215 -31 1759 19 -5479 -49 
Zásoby -198 -61 91 72 -62 -28 10 6 
Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé 
pohledávky 9243 282 -3929 -31 1911 22 -6448 -61 
Krátkodobý finanční 
majetek -1545 -72 -377 -63 -90 -41 959 755 
Peníze 19 173 50 167 -8 -10 18 25 

Účty v bankách -1564 -73 -427 -76 -82 -60 941 1711 
Ostatní aktiva - 
přechodné účty aktiv 2427 69 545 9 -691 -11 11061 190 
Časové rozlišení 2427 69 545 9 -2763 -42 11738 314 
Náklady příštích 
období 2359 69 586 10 -6374 -100 0 #DIV/0! 

Příjmy příštích období 68 66 -41 -24 1942 1494 -677 -33 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

Horizontální analýza pasiv 

V tabulce 4 jsou uvedena pasiva a jejich vývoj v meziročních obdobích.  

Celková pasiva v roce 2009 – 2010 zaznamenaly kladnou absolutní změnu 10 704 tis 

Kč a v indexu 85% je to největší kladná meziroční změna. Je způsobena velkým 

přírůstkem cizích zdrojů, který měl absolutní změnu 9 151 tis. Kč, v tabulce č. 4 

souhrnná pasiva, je zřetelné, že je to díky navýšení krátkodobých závazků. A to 

v položkách krátkodobých přijatých záloh. Tyto zálohy byly přijaty za hostování hráčů 

v jiných klubech. A dále krátkodobé závazky vůči státu – daňové závazky a dotace. 

Největší zápornou změnu zaznamenaly porovnávané roky 2010 – 2011, a to index 

minus 53% v ostatních pasivech kdy se snížila hodnota časového rozlišení. Konkrétně 

se jedná o položku výnosy příštích období, což představuje výnosy z reklam, které jsou 

poskytovány na fotbalovou sezonu nikoli na účetní období.  Další velkou zápornou 
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změnou byla položka vlastního kapitálu, který zaznamenal snížení o 3 573 tis. Kč. 

Index představoval hodnotu minus 49%. Změna se projevila v úbytku kapitálových 

fondů, které klub v roce 2012 byl nucen použít na financování. 

Tabulka 4 Horizontální analýza pasiv (absolutní ukazatel v tisících Kč, index v %) 

Položka  
Změna 2009 - 

2010 
Změna 2010 – 

2011 
Změna 2011 - 

2012 
Změna 2012 – 

2013 

  abs. index abs. index abs. index abs. Index 

PASIVA CELKEM 10 704 85,12 -2 911 -12,50 1 046 5,14 6 313 29,48 
Vlastní kapitál 1 584 24,81 -737 -9,25 3 427 47,39 1 026 9,63 
Cizí zdroje 9 151 229,87 -1 012 -7,71 2 583 21,31 6 526 44,39 
Ostatní pasiva a přechodné 
účty pasiv -31 -1,40 -1 162 -53,33 1 936 190,36 -1 139 -38,57 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Horizontální analýza výsledovky 

V horizontální analýze výsledovky jsou patrné změny v meziročních tržbách a 

nákladech. V obrázku 8 je viditelný růst tržeb, ale i nákladů. To znamená, že se klub 

snaží realizovat stále větší výkony. V prvním řádku tabulky 5 jsou výkony za sledované 

období 2009 – 2013. Ve většině sledovaných meziročních změn je sledované číslo 

kladné a větší než v období předchozím. To znamená, že podnik nestagnuje, ale naopak 

se snaží mít větší obraty, což je určitě pozitivní ukazatel. Výjimku tvořila pouze roční 

změna v letech 2010 – 2011 kdy index poklesl o -10 % a absolutní změna byla – 4 363 

tisíc Kč. Největší meziroční změny dosáhly výkony v období 2012 a 2013 a to o 20 062 

tisíc Kč. Index dosahoval 44%, tato velice pozitivní změna ukazuje velké zlepšení 

hospodaření FC Vysočina Jihlava. Druhý řádek horizontální analýzy výsledovky tvoří 

výkonová spotřeba. Tato položka obsahuje hodnotu, kterou musela společnost vynaložit 

k dosažení výkonů. V podstatě je výkonová spotřeba náklad, který klub vynaložil 

k danému výkonu. Výkonová spotřeba měla stejný vývoj jako výkony, meziročně 

vykazovala především přírůstky. Výjimkou byla roční změna v 2010 a 2011 kdy byla 

absolutní změna – 4 635 tisíc Kč, což představuje index – 10 %. Největší kladnou 

změnou byl rok 2013, kdy výkonová spotřeba byla vyčíslena na 12 214 tisíc Kč. Index 

byl plus 26 %.  Rozdílem mezi výkonem a výkonovou spotřebou je přidaná hodnota. 

Tržby z prodeje materiálu mají stoupající tendenci, což je pozitivní ukazatel. V každém 

roce představují nárůst. V roce 2012 oproti roku 2011 se tržby z prodeje materiálu 
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zvýšily o 448 % na peněžní hodnotu 336 tisíc Kč. V roce následujícím se tato hodnota 

zvýšila o 198 tisíc Kč, v přepočtu na index to bylo 48 %. Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost Největší změnou byl rok 2013, kdy absolutní změna dosáhla navýšení 

6 660 tisíc Kč. Index vyšel záporných 119 % a to z důvodu, že v roce 2012 dosahoval 

výsledek minusových hodnot. Nejvíce zápornou změnou představovalo meziroční 2011 

– 2012, kdy absolutní změna byla – 4 700 tisíc Kč index změny byl 530 %.  

Tabulka 5 horizontální analýza výsledovky absolutní ukazatele v tis. Kč. Index v % 

TEXT 

Změna 2009 - 
2010 

  

Změna 2010 – 
2011 

  

Změna 2011 - 
2012 

  

Změna 2012 - 
2013 

  
  abs. index abs. index abs. index abs. Index 
Výkony 12512 40 -4363 -10 5886 15 20062 44 
Výkonná spotřeba 10433 30 -4635 -10 5923 15 12214 26 
Přidaná hodnota 2079 -55 272 -16 -2037 143 9848 -284 
Osobní náklady -495 -8 432 8 607 10 529 8 
Daně a poplatky 15 52 -9 -20 42 120 -24 -31 
Odpisy DHM a DNM 59 16 -39 -9 6 2 53 13 
Tržby z prodeje dlouhod. 
majetku a materiálu 31 27 -71 -49 336 448 272 66 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 0 #DIV/0! 0 ##### 0 ##### 74 ##### 
Tržby z prodeje materiálu 31 27 -71 -49 336 448 198 48 
Zůstatková cena prod. dl. 
majetku a materiálu 0 #DIV/0! 55 ##### 348 633 84 21 
Ostatní provozní výnosy 105 1 -1195 -13 -7112 -92 3390 550 
Ostatní provozní náklady 24 9 387 140 -92 -14 858 150 
Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 2627 -156 -1834 -194 -4705 530 6660 -119 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

V grafu obrázek 8 jsou pro přehlednost a lepší pochopení tabulky horizontální 

analýzy výsledovky uveden vývoj celkových nákladů a výnosů v průběhu let 2009 – 

2013. Modrou spojnicí je označen výsledek hospodaření a jeho hodnoty jsou uvedeny 

na ose vpravo. 
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Obrázek 8 Vývoj celkových nákladů a výnosů (v tis. Kč)  

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv 

V tabulce 6 jsou porovnané hodnoty aktiv vertikálně v procentech. Největší 

poměr aktiv v roce 2013 tvoří časové rozlišení. Časové rozlišení v roce 2013 dosahuje 

61% celkových aktiv. To znamená, že více než polovina celkových aktiv je tvořena 

z časového rozlišení. Konkrétně se jedná o částku 16784 tis. Kč. Tento velký objem 

časového rozlišení je způsoben zejména převodu sponzorských příspěvků a reklam do 

dalšího období. Sponzoři chtějí reklamu v sezoně, kdy je jisté, že klub zůstává v 1. lize. 

Klasické účetní období představuje polovinu fotbalové sezony.  V letech 2012, 2011, 

2010 se pohybovalo okolo 30% celkových aktiv. U let 2012 a níže nebylo časové 

rozlišení tak výrazné, právě z důvodu soutěže v 2. lize, která není pro sponzory tolik 

zajímavá. V letech předchozích největší poměr aktiv byl v oběžných aktivech. 

V oběžných aktivech jsou vedeny hlavně profesionální hráči. Nejvyšší hodnota byla v 

roce 2010 a to celých 58%. Bylo to způsobeno držbou kvalitních hráčů. Dlouhodobý 

majetek se drží ve všech letech na stejné úrovni. Lépe si toho můžeme povšimnout 

v obrázku č. 9 vývoj celkových aktiv. 
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Tabulka 6 Vertikální analýza aktiv 

 Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Obrázek 9 vývoj celkových aktiv 

 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., vlastní zpracováno v programu FinAnalysis 

2.14 

 

Vertikální analýza dlouhodobého majetku 

Ve vertikální analýze dlouhodobého majetku byl porovnáván celkový 

dlouhodobý majetek. Hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 7. Dlouhodobý majetek má 

v celkových aktivech podíl okolo 20% s dlouhodobým nehmotným majetkem, 

dlouhodobým hmotným majetkem a dlouhodobým finančním majetkem. Největší část 

tvoří dlouhodobý hmotný majetek, který dosahoval v roce 2009 dokonce 78% 

Označení TEXT řá-
dek index index index index index

a b c 2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 1 100% 100% 100% 100% 100%
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0% 0% 0% 0% 0%
B. Dlouhodobý majetek 3 24% 16% 22% 21% 19%
C. Oběžná aktiva 31 48% 58% 46% 52% 20%
D. Ostatní aktiva - přechodné ú čty aktiv 63 28% 26% 32% 27% 61%
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dlouhodobého majetku. Z celkových aktiv to představovalo 20 %. V následujících 

letech se pohyboval přibližně ve stejných procentech. Dlouhodobý nehmotný majetek se 

ve společnosti objevil až v roce 2013, ale jen v malé částce, který představoval asi 0,4 

% a v tabulce to není kvůli zaokrouhlení viditelné. Do dlouhodobého hmotného majetku 

patří například stavby, to je budova, kterou FC Vysočina Jihlava pronajímá na ubytování 

mládeži. Dále pak například autobus, sekací stroje, traktor apod..  

Tabulka 7 Vertikální analýza dlouhodobého majetku  

Text index index index index index 

B 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 23,90% 16,25% 22,30% 20,74% 18,94% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 
Dlouhodobý hmotný majetek 20,33% 12,73% 16,37% 13,78% 13,05% 

Dlouhodobý finanční majetek 3,58% 3,52% 5,93% 6,96% 5,53% 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Vertikální analýza oběžných aktiv 

V tabulce 8 je zpracovaná vertikální analýza oběžných aktiv za období 2009 - 

2013Oběžná aktiva, z nichž zásoby se u klubu pohybují v letech 2010 a 2012 pouze na 

1 %, což znamená, že podnik si nedrží téměř žádné zásoby. V roce 2013 dosáhly zásoby 

nejvyššího čísla a to pouhých 3 % oběžných aktiv. Nejvyšší položkou byly krátkodobé 

pohledávky v letech 2010 a 2011 měli hodnotu 92 % z oběžných aktiv. V roce 2012 

představovaly krátkodobé pohledávky až 95%. V roce 2013 klesly krátkodobé 

pohledávky na 72% a to zejména z důvodu, že se v klubu navýšil krátkodobý finanční 

majetek z 1 % roku na 19% za rok 2013. 

Tabulka 8 Vertikální analýza oběžných aktiv 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 
  

C. Oběžná aktiva 31 48% 58% 46% 52% 20%
C. I. Zásoby 32 3% 1% 1% 1% 1%
C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 2% 1% 1% 1% 1%
C. III. Krátkodobé pohledávky 48 26% 54% 42% 49% 15%
C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 58 17% 3% 1% 1% 4%
C. IV. 1. Peníze 59 0% 0% 0% 0% 0%
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Obrázek 10 Přehled oběžných aktiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., vlastní zpracování 
 

Vertikální analýza pasiv  

V tabulce 9 je zřetelné, že největší zastoupení v pasivech klubu představují cizí zdroje. 

Nejvíce dosáhly v roce 2013 a to 77%, a to především na úkor vlastního kapitálu, který 

v tomto roce poklesl na 17%. Nejlépe na tom společnost s vlastním kapitálem byla v 

roce 2011. V roce 2011 tvořily cizí zdroje 60%. Nejnižšího čísla dosáhly v roce 2010 a 

to 56% z celkových pasiv. 

Tabulka 9 Vertikální analýza pasiv 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 
  

Označení řá- 2009 2010 2011 2012 2013
dek index index index index index

a b c 7 8 9 10 11

PASIVA CELKEM 68 100,00% 100,00% 100,00% 100,13% 100,00%
A. Vlastní kapitál 69 51% 34% 36% 17% 17%
B. Cizí zdroje 90 32% 56% 60% 69% 77%
C. Ostatní pasiva a p řechodné ú čty pasiv 123 18% 9% 5% 14% 7%
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Tabulka 10 Vývoj struktury pasiv (v tisících Kč) 

 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Vertikální analýza cizích zdrojů 

Výše bylo patrné, že cizí zdroje tvoří u klubu zejména v posledním roce vysoké 

procento zastoupení. V grafu obrázek 11 Struktura cizích zdrojů. Je velice patrné, že 

společnost má veškeré cizí zdroje v krátkodobých závazcích. V roce 2013 představují 

77 % z celkových pasiv společnosti FC Vysočina Jihlava. V krátkodobých závazcích 

mají největší zastoupení závazky z obchodních vztahů, kam patří například neuhrazené 

faktury za hostování hráčů a podobně. Největší procento krátkodobých závazků 

zaujímají jiné závazky. To mohou být například krátkodobé půjčky od akcionářů, které 

nejsou vedeny jako úvěry. V roce 2013 tvořily 56 % z celkových aktiv. V letech 2012, 

2011 a 2010 tvořily krátkodobé závazky rovných 100% veškerých cizích zdrojů. V roce 

2013 nastala nepatrná změna, kdy společnost zvýšila dlouhodobé závazky z nuly na 3%. 
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Obrázek 11 Struktura cizích zdrojů 

 
Zdroje: Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, zpracováno v programu FinAnalysis. 

 

Vertikální analýza výsledovky 

Ve vertikální analýze výsledovky jsou zobrazeny nejvýznamnější položky 

z analýzy zisku a ztrát. Hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 11 a uvedené 

v procentech. Položka výkony se za celé roky držela na 100 procentech. Ve výkonech 

jsou jedinou položkou, která dosahuje 100% tržby za služby. Mezi další položku, která 

dosahovala čísla okolo 100 % je výkonová spotřeba. Výkonová spotřeba zaznamenala 

od roku 2009, kdy byla vyčíslena na 112 %, klesající tendenci až po rok 2013, kdy 

poklesla na 90 %. Jedná se tedy o pokles o 22 %, což na první pohled značí pozitivní 

vývoj. To znamená, že společnost dokázala lépe hospodařit se svými náklady. Položka 

přidaná hodnota úzce souvisí s výkonovou spotřebou, která v roce 2009 byla 

v záporných číslech a to na -12%. Nejvýznamnější položkou na výkonové spotřebě jsou 

služby. Osobní náklady se podílely do 20 %. Nejnižší číslo zaznamenaly opět v roce 

2013, kdy dosahovaly 11%, v roce 2009 % to bylo až 19%. Mezi osobní náklady patří 

zejména mzdy zaměstnancům a řídícím pracovníkům. Nepatří sem však odměny 

hráčům. Osobní náklady vypovídají o tom, že je patrné, že odměny trenérům nemají 

stoupající tendenci, ale naopak. Přitom trenéři hrají významnou roli v celém klubu. 

Ostatní provozní výnosy dosáhly v roce 2009 na 28%. Opět měly klesající tendenci 
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v roce 2010 a 2011 na 20% a v roce 2012 dokonce tvořily pouze 1%. V roce 2013 se 

lehce zvýšily na 6%. Mezi ostatní provozní výnosy patří pronájem ubytovacích zařízení 

pro mládež klubu. Provozní výsledek hospodaření byl v každém roce záporný kromě 

roku 2010 a 2013. V roce 2010 tomu velmi přispěl hodnotný prodej Matěje Vydry. 

V roce 2013 tomuto kladnému výsledku pomohl prodej Stanislava Tecla v hodnotě 20 

milionu Kč.  

Tabulka 11 Vertikální analýza výsledovky 

TEXT           

  index index index index Index 

B 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkony 100% 100% 100% 100% 100% 

Výkonná spotřeba 112% 103% 103% 103% 90% 

Přidaná hodnota -12% -3% -3% -7% 9% 

Osobní náklady 18% 12% 14% 14% 10% 

Ostatní provozní výnosy 28% 20% 19% 1% 6% 

Ostatní provozní náklady 0,81% 0% 1% 1% 2% 

Provozní výsledek hospodaření -4% 2% -1% -11% 2% 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -5% 2% -2% -12% 1% 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu finAnalysis 2.14 

3.2.3  Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží zejména pro řízení likvidity společnosti. 

Nejdůležitější a nejvíce používaný ukazatel je Čistý pracovní kapitál. Mezi další 

rozdílové ukazatele patří čistý peněžní kapitál 

Čistý pracovní kapitál 

V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty oběžných aktiv za období 2009 – 2013. Do 

oběžných aktiv jsou zahrnuty zásoby, materiál, krátkodobé pohledávky, krátkodobý 

finanční majetek a krátkodobé závazky, jiné položky nejsou uvedeny z důvodu, že 

dosahovali nulových čísel. V letech 2009 a 2010 byly hodnoty kladné. Což je pozitivní 

pro společnost. V roce 2009 kladné číslo bylo způsobeno především nízkými 

krátkodobými závazky. V následujícím roce se krátkodobé závazky velice navýšili, ale 

navýšila si oběžná aktiva, což stále udrželo čistý pracovní kapitál v hodnotě 405 tisíc 

Kč. V letech následujících již hodnoty byly v minusových číslech. Společnosti tak může 

hrozit vznik nekrytého dluhu z důvodu, že nemusí být schopen platit své závazky. 

Největší propad byl zaznamenán v roce 2013, kdy čistý pracovní kapitál dosáhl dokonce 
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mínus 15 046 tisíc Kč. Hodnota byla způsobena navýšení krátkodobých závazků, byly 

to závazky především za hostování hráčů kvůli postupu do 1. ligy. Tato hodnota už 

může být pro podnik velice riziková. V obrázku 12 jsou výsledné hodnoty zcela patrné. 

Tabulka 12 čistý pracovní kapitál, hodnota v tisících Kč. 

 Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 31 6 037 13 537 9 322 11 081 5 602 
Zásoby 32 325 127 218 156 166 
Materiál 33 325 127 218 156 166 
Krátkodobé pohledávky 48 3 273 12 516 8 587 10 498 4 050 
Krátkodobý finanční majetek 58 2 139 594 217 127 1 086 
Krátkodobé závazky 107 3 981 13 132 12 120 14 703 20 648 

Krátkodobé závazky celkem X 3 981 13 132 12 120 14 703 20 648 

Čistý pracovní kapitál ( ř. 31 - ř. X)   2 056 405 -2 798 -3 622 -15 046 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Obrázek 12  čistý pracovní kapitál v tisících Kč 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel se používá pro vyjádření okamžité likvidity. Představuje rozdíl 

mezi pohotovými PP a okamžitě splatnými závazky. V tabulce 13 je zřejmé, že 

společnost se ve všech sledovaných obdobích pohybovala v záporných číslech. To 

znamená, že nebyla schopná zaplatit okamžitě své splatné závazky. Nejhorší hodnotu 
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vykázala v roce 2013, kdy byla částka – 19 562 tisíc Kč. V tomto roce byla největší 

hodnota na jiných závazcích. Je patrné, že peníze v hotovosti a na běžných účtech jsou 

několikrát nižší než krátkodobé závazky. Což pro podnik může představovat velké 

riziko insolventnosti a stává se tak zcela nelikvidní. Hodnota krátkodobého finančního 

majetku je uvedena ke konci účetního období, kdy podnik nemusí mít tolik peněz na 

účtech. V průběhu roku tyto hodnoty krátkodobého finančního majetku mohou být vyšší 

a podnik může být likvidnější. 

Tabulka 13 čisté pohotové prostředky v tisících Kč 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

Krátkodobý finanční majetek 2 139 594 217 127 1 086 

Krátkodobé závazky 3 981 13 132 12 120 14 703 20 648 

čisté pohotové prostředky -1 842 -12 538 -11 903 -14 576 -19 562 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Čistý peněžně pohledávkový fond 

Představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy, ze kterých jsou vyloučeny zásoby a 

krátkodobými závazky. Jedná se o jakýsi přechod mezi předchozími dvěma ukazateli. 

Vývoj čistého peněžně pohledávkového fondu je podobný vývoji čistého pracovního 

kapitálu. Hodnoty jsou dosazené v tabulce 14. Zásoby ve fotbalovém klubu netvoří 

příliš velkou hodnotu, proto po jejich odečtení se výsledek příliš nezlepší. V letech 2009 

a 2010 byl výsledek ještě kladný a znamenalo to, že je klub schopen své závazky 

splácet z oběžných aktiv. V letech následujících už se hodnoty zhoršily. V letech 2011 a 

2012 byl čistý fond kolem - 3 000 tisíc Kč. V roce 2013 toto číslo pokleslo až na  

– 15 212 tisíc Kč. Takto velké záporné číslo je pro klub velice nepříznivé. 

Tabulka 14 čistý peněžně pohledávkový fond v tisících Kč. 

Položka řádek 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 1 6 037 13 537 9 322 11 081 5 602 
Zásoby 2 325 127 218 156 166 

Krátkodobé závazky X 3 981 13 132 12 120 14 703 20 648 

čistý peněžně pohledávkový fond 1 - 2 - X 1 731 278 -3 016 -3 778 -15 212 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 
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3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů se porovnává či poměřuje efektivita 

hospodaření společnosti s jejich finančními prostředky. Poměrové ukazatele budou 

porovnávány za sledované období 2009 až 2013. Vše bude zaznamenáno v grafech a 

tabulkách.  

3.2.5 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli ukazatele výnosnosti jsou důležitým aspektem při 

hodnocení ziskovosti podniku. V tabulce 15 jsou zpracovány ukazatele rentability 

vloženého kapitálu, aktiv, vlastního kapitálu a tržeb.  

Při posouzení roku 2009 je v tabulce 15 zřetelné, že FC Vysočina Jihlava 

nedosahuje referenčních hodnot ani u jediného ukazatele. Hlavní příčinou je zejména 

minusový zisk v tomto roce. To se pak odráží i v záporném zisku po zdanění, ale i ve 

výsledku před nákladovými úroky a zdaněním. 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu, udává, kolik procent z provozního zisku 

dosáhl podnik z 1 investované Kč. Ukazatele v letech 2009, 2011 a 2012 dosahovaly 

záporných hodnot, tyto čísla jsou způsobena zejména záporným výsledkem 

hospodaření, který klub v těchto letech vykázal. V letech 2010 a 2013 vyšla rentabilita 

vloženého kapitálu 4%. Důvodem je kladný výsledek hospodaření, který společnost 

v těchto letech dosáhla.  

ROA – rentabilita aktiv, hodnotí, jak efektivně podnik dokázal využít svých 

aktiv. Ukazuje tedy, jakou má podnik produkční sílu. 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu ukazatel, který udává zhodnocení vlastního 

majetku. Tento ukazatel je sledovaný především věřiteli. Hodnoty by se měly pohybovat 

na úrovni výše úročení dlouhodobých vkladů. V roce 2009 ROE vyšel -26 %, firma 

nedokáže zhodnocovat svůj vložený kapitál, ale naopak vložený kapitál znehodnocuje. 

Ještě horší hodnota byla v roce 2012, kdy se dostala až na –52%. Toto číslo už je 

alarmující. V roce 2013 klub zase hodnotu ROE zlepšil, dostal se do kladných hodnot a 

to na 9%.  

Toto číslo ukazuje, že dokázal dobře zhodnotit svůj majetek. Nákladovost v roce 
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2009 vyšla jako jediná kladná a největší za všechny porovnávané roky. Ta ukazuje, jaká 

část tržeb z 1 Kč připadá na celkové náklady. To znamená, že 130% z 1 Kč tržeb 

připadá na celkové náklady. Proto společnost musí své náklady financovat z jiných 

zdrojů než z vlastních tržeb. V roce 2010 je patrné velké zlepšení ve všech ukazatelích. 

Všechny hodnoty vychází v kladných číslech. To znamená, že společnost hospodařila 

lépe se svým kapitálem. Ačkoli jsou ukazatele v plusových číslech, stále neodpovídají 

doporučeným hodnotám. Ale také to znamená, že mohou vydělat na použití cizího 

kapitálu. Následující rok 2011 se zase objevuje celý v záporných hodnotách. Už to 

nejsou tak minusová čísla jako v roce 2009. Ale propad je oproti roku 2010 velký. 

V roce 2012 se záporné hodnoty dále prohlubují. Dosahují nejhorších hodnot za celé 

sledované období. Tento rok znamenal postup do 1. ligy, kdy bylo třeba nakoupit nové 

hráče, ale přizpůsobit také kvalitu hřiště prvoligové úrovni. Tato investice se však 

vyplatila a následující rok 2013 se objevuje zase v plusových hodnotách.  

Celkové zhodnocení ukazatelů rentability je u FC Vysočiny nestabilní. Jednou 

jsou ukazatele plusové další rok minusové. Tento trend se opakuje v celém sledovaném 

období. Je to velice nestabilní ukazatel, pro investory a akcionáře.  

Tabulka 15 ukazatelé rentability 
 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 
  

  2009 2010 2011 2012 2013 
Ukazatelé rentability 
Rentabilita  aktiv  (ROA) -13% 4% -4% -26% 4% 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -26% 12% -12% -52% 9% 
Rentabilita  tržeb (ROS) -5% 2% -2% -12% 2% 
Rentabilita dlouhodobého kapitálu 
(ROCE) -26% 12% -12% -52% 9% 
Rentabilita nákladů (ROC) -4% 2% -2% -10% 2% 
Čisté ziskové rozpětí -4% 2% -2% -17% 2% 
Nákladovost 133% 118% 122% 120% 104% 
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Obrázek 13 Vývoj rentability v období 2009 - 2013  

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Ukazatele likvidity 

Důležitými ukazateli při porovnávání finanční stránky podniku jsou ukazatele 

likvidity. Hodnotí jak je společnost schopna dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity 

jsou rozděleny do 3 typů.  V tabulce 16 jsou všechny 3 typy zaznamenány a porovnány 

za sledované období.  

 Běžná likvidita také nazývána jako likvidita 3. stupně. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnota udává kolikrát je podnik schopen uspokojit 

věřitele, pokud by se oběžná aktiva proměnila na hotovost. Do doporučeného rozmezí 

se společnost dostala pouze v roce 2009, kdy byla u dolní doporučené hranice 1,52. 

V dalších letech tato hodnota pomalu klesala, největší propad nastal v roce 2013, kdy 

pokles byl na hodnotu 0,27. Toto číslo je způsobeno zejména nárůstem krátkodobých 
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závazků.  

Pohotová likvidita, jinak nazývána jako likvidita 2. stupně. Ukazuje, zda 

společnost umí hospodařit se svými zásobami. Klub je na tom ve vývoji pohotové 

likvidity podobně jako v předchozím ukazateli. V roce 2009 byl klub nad horní hranicí 

ukazatele a to na hodnotě 1,43, kdy podnik měl více peněz než závazků. V následujících 

letech zaznamenávala postupný pokles. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2, 

v tomto ukazateli si klub vede lépe. V letech 2010 - 2012 se klub pohyboval 

v doporučené hodnotě. To znamená, že mohl nakupovat více a mohl lépe zhodnotit svá 

aktiva. V roce 2013 byl ukazatel v hodnotě 0,26. To znamená, že by byl schopen hůře 

pokrýt své závazky.  

Okamžitá likvidita je označovaná jako likvidita 1. stupně. Doporučená hodnota 

je v rozmezí 0,2 - 0,5. Ukazuje, jak by podnik byl solventní, když by prodal zásoby a 

také pohledávky. Doporučených hodnot klub dosáhl pouze v roce 2009. V dalších letech 

už byl ukazatel nižší, což znamená, že klub neměl dostatek peněz v hotovosti a na 

běžném účtu, tak aby byl schopen splatit své krátkodobé závazky. Hodnota v letech 

2010 a 2013 byla 0,05 toto číslo už je poměrně dost pod dolní doporučenou hranicí. 

V roce 2011 hodnota klesla ještě níže pod doporučený interval, a to na 0,02. Nejméně 

solventní byl klub v roce 2012, kdy dosahoval hodnoty pouze 0,01. 

Tabulka 16 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná (likvidita III. stupně) 1,52 1,03 0,77 0,75 0,27 

Pohotová (likvidita II. stupně) 1,43 1,02 0,75 0,74 0,26 
Okamžitá (likvidita I. stupně) 0,54 0,05 0,02 0,01 0,05 

 Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., vlastní zpracování 
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Obrázek 14 Ukazatel likvidity za období 2009 - 2013 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity podávají informace o tom, jak klub efektivně hospodaří 

se svými aktivy.  

V tabulce 17 níže je porovnáván v prvním řádku obrat aktiv, v roce 2013 se tento 

obrat zvýšil na 2,4, což znamená, že se klubu zvýšily více tržby a tím efektivnost 

využívání celkových aktiv, oproti rokům minulým. Doporučené hodnoty jsou 1,6 až 3. 

V doporučeném rozmezí se klub pohyboval v celém sledovaném období.  

O řádek níže je vypočítán obrat zásob, který má největší hodnotu v roce 2013. A 

to číslo 393,2, které vypovídá o tom, že podnik lépe využíval své zásoby. Obrat zásob 

nemá však pro fotbalový klub vypovídající hodnotu. Jelikož se zásobami příliš 

nehospodaří. 
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 V předposledním řádku tabulky 17 je porovnávána doba obratu pohledávek. 

Tento ukazatel v podstatě udává dobu splatnosti pohledávek. To znamená jak dlouhá je 

průměrná doba pohledávek, které ještě nebyly splaceny. V roce 2010 klub čekal na 

uhrazení pohledávek až 107 dnů. Tato velice dlouhá doba mohla způsobit klubu i 

platební neschopnost. Opět nejvýznamnější změna nastala v roce 2013, kdy podnik 

dosáhl hodnoty 24 dnů. To znamená, že pohledávky byly uhrazeny do 24 dnů, což je 

velice pozitivní a svědčí to o vysoké solventnosti odběratelů.  

Ukazatel doby obratu dluhu neboli také doby obratu závazku, má vypovídací 

schopnost podobnou jako doba obratu pohledávek. Ukazuje, za jak dlouho klub uhradí 

své závazky. V porovnávaném období se na počátku objevují hodnoty okolo 30 dní, což 

bývá běžná splatnost faktur. Je zajímavé v roce 2010, že podnik byl schopen splácet své 

závazky do 33 dní, ale pohledávky dostal uhrazeny až za dobu 107 dní. Hůře splácel 

závazky v letech 2011 a 2012. V roce 2013 se ale dostal na 28 dní. Celkově můžeme 

zhodnotit rok 2013 jako rok kdy, se z tohoto pohledu ukazatelů aktivity klubu dařilo 

mnohem lépe než v předchozích letech. 

Tabulka 17 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv 2,49 1,88 1,93 2,14 2,38 

Obrat zásob 96,28 345,14 180,73 292,44 397,32 

Doba obratu aktiv (ve dnech) 146,69 193,85 188,69 170,53 153,44 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 42 107 82 86 24 

Doba obratu dluhů (ve dnech) 33 30 57 42 28 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracování v programu finAlysis 2.14 
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Obrázek 15 graf nákladovosti a obratu aktiv 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

Ukazatele zadluženosti 

Míra zadluženosti je pro podnik významným ukazatelem. Zadlužení by nikdy 

nemělo převýšit hodnotu celkových aktiv. V prvním řádku tabulky 18 jsme porovnávali 

míru zadluženosti k vlastnímu kapitálu. Nejvyšší hodnota byla v roce 2013, kdy se 

hodnota vyšplhala na číslo 4,5. V porovnání s rokem 2010 je to významný nárůst, v 

tomto roce byla hodnota 1,6. 

Finanční páka pokud hodnoty přesahují 1, znamená pro klub, že nedostatečně 

využívá cizích zdrojů. Tato hodnota je vidět ve všech letech. Pokud hodnota je na 

úrovni 2, podnik využívá pře 50 procent cizího kapitálu. Tyto hodnoty jsou patrné 

v letech 2010 a 2011, kdy dokonce dosahují hodnot 2,92 a 2,82.   

Úrokové krytí poskytuje informace o tom, kolikrát dosažený zisk převyšuje 

zaplacené úroky. Ideální hodnoty by se měly pohybovat v intervalu 3 až 6. FC Vysočina 

Jihlava, a.s. se v letech 2009, 2010 a 2012 pohybuje výrazně pod doporučenou hranicí. 

Nejlépe úrokové krytí vyšlo v roce 2010 a to 6,6. V posledním sledovaném roce tato 

hodnota také dosahovala doporučených hodnot, přesné číslo bylo 5,81. Čím je hodnota 

vyšší, tím je podnik schopen lépe splácet úvěry.  
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Tabulka 18 Ukazatele zadluženosti 

2009 2010 2011 2012 2013 
Zadluženost  0,32 0,56 0,60 0,69 0,77 
Zadluženost vlastního jmění 0,62 1,65 1,68 0,69 0,77 
Míra finanční samostatnosti 1,60 0,61 0,60 1,45 1,31 
Podíl vlast. zdrojů na celk. 
aktivech 50,8% 34,2% 35,5% 100,0% 100,0% 
Finanční páka 1,97 2,92 2,82 1,00 1,00 
Úrokové krytí -7,20 6,60 -3,93 -30,77 5,81 

Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracování v programu finAnalysis 2.14 

 

Míra celkové zadluženosti v tabulce 19 ukazuje jaká část z celkových pasiv je 

tvořena dluhy.  U FC Vysočina Jihlava byla nejvyšší opět v roce 2013 a to 77%, což 

představuje poměrně vysoké číslo a začíná být i rizikové. Klesá tak bonita podniku. 

Pokud by podnik žádal o úvěr nebo finanční výpomoc od banky, poskytla by mu vyšší 

úrok. Zajímavé je, že v tomto roce dosáhl klub nejvyššího zisku ve výsledku 

hospodaření.  

Koeficient samofinancování v roce 2013 dosahuje hodnoty 100%, což znamená, 

že podíl vlastního kapitálu na cizím kapitálu je 100% a to znamená, že společnost 

dostatečně nevyužívá cizích zdrojů. V letech 2010 a 2011 byla hodnota okolo 35%. Tato 

hodnota zase znamená velké zastoupení cizích zdrojů. To může být pro podnik rizikové. 

Ale v roce 2012 se s tím dokázal vypořádat.  

Tabulka 19 Úrokové zatížení  

2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 32% 56% 60% 69% 77% 
Koeficient samofinancování 51% 34% 36% 100% 100% 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracování v programu finAnalysis 2.14 

3.3 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů shrnují výsledky na základě více ukazatelů do jedné určité 

charakteristiky. Celková výsledná hodnota tak obsahuje vliv většího množství příčin. Na 

rozdíl od ukazatelů poměrových nebo rozdílových, které se zaměřují pouze na jednu 

oblast. Mezi používané ukazatele patří Altmanův index a index důvěryhodnosti IN05. 

Vybrané ukazatele jsou popsány v kapitole níže. 
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3.3.1 Altmanův index Z – score 

U Altamanova Z – score vychází společnosti FC Vysočina Jihlava velmi střídavé 

score. Altmanův bankrotní model předpovídá bankrot firmy na základě koeficientu, 

počítaného pomocí pěti ukazatelů. V roce 2009 vyšel výsledný index Z 2, 90, To 

znamená, že je podnik v dobré situaci. V dalším roce ukazatel vyšel 0,42. Podle tohoto 

výsledků je prognózován bankrot podniku. V roce 2011 se situace zlepšila na hodnotu 

2,19. Tato hodnota je podle srovnání v tabulce hodnot neutrální. V roce 2012 však tato 

hodnota klesla až do mínusu. Podle hodnot, které by měly vycházet, to opět představuje 

bankrot společnosti. Klubu však žádný bankrot nehrozil. V roce 2013 hodnota zase 

vystoupala na 1,4, což představuje neutrální prognózu. V porovnání v tabulce 20 je 

patrné, že společnost je velmi nevyrovnaná a každý rok je jiný.  

Tabulka 20 Altmanův index Z-score 

Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 

X1   0,16 0,02 -0,14 -0,17 -0,54 
X2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X3   -0,12 0,05 -0,03 -0,25 0,05 
X4   1,60 0,61 0,60 0,72 0,55 
X5   2,49 0,00 2,15 0,00 1,42 

Výsledný index Z   2,90 0,42 2,19 -0,61 1,40 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracování v programu finAlnaysis 2.14 

V Obrázku 17 Altmanův index Z-score je na první pohled patrné, že klub má velice 

nevyrovnané tendence. Jednou je hodnota nahoře a další rok zase dole. Tento jev je 

velice nepříznivý pro investory a akcionáře, kteří nemají jistotu, jak tomu bude 

v následujících letech. Nedá se přesně predikovat kladný, ale ani záporný vývoj.  
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Obrázek 16 Altmanův index Z-score 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

Obrázek 17 interval hodnot Altmanova indexu Z-score 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2 Index důvěryhodnosti – IN05 

Index IN05, se skládá z několika dílčích částí. Jednotlivé části vzorce jsou 

zaměřeny na specifické oblasti finančního řízení. Přesnost tohoto ukazatele se pohybuje 

okolo 80%. Tento index hodnotí finanční situaci podniku pomocí jednoho výsledného 

čísla. Výsledné číslo může nabývat hodnot vyšších než 1,6, tato výsledná hodnota 

znamená, že podnik vytváří hodnotu. Rozmezí výsledku 0,9 -1,6 je šedá zóna 

nevyhraněných výsledků. Výsledná hodnota pod 0,9 znamená, že podnik hodnotu 

nevytváří, naopak ji ničí. Jednotlivé hodnoty pro sledované období jsou zapsány 

v tabulce 21, kde se nachází také celkový výsledný index IN05. Výsledky jsou 

znázorněny graficky v obrázku 19. 
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Tabulka 21 Index důvěryhodnosti IN05 za období 2009 - 2013 

Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 

aktiva/cizí kapitál   3,2 1,8 1,7 1,4 1,3 
EBIT/nákladové úroky   -7,4 6,6 -3,9 -30,8 5,8 
EBIT/celková aktiva   -0,1 0,0 0,0 -0,3 0,0 
tržby/celková aktiva   2,5 1,9 1,9 2,1 2,4 

oběžná aktiva/krát. Závazky   1,5 1,0 0,8 0,8 0,3 

Výsledný index   0,3 1,2 0,4 -1,5 1,1 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu finAlnaysis 2.14 

Výsledky dle analýzy důvěryhodnosti IN05 ukazují, že společnost se 

pohybovala opět nahoru do lepších a dolu do horších hodnot. Je zde patrná velká 

nevyrovnanost mezi jednotlivými roky. V letech 2009, 2011 a 2012 se výsledný index 

nachází pod hodnotou 0,9. Tato kategorie, do které v těchto letech spadá je potřeba 

zvažovat brzký úpadek společnosti. V letech 2010 a 2013 se společnosti dařilo mnohem 

lépe a dostal se nad hodnotu 0,9 alespoň do zóny nevyhraněných výsledků.  

Obrázek 18 Index důvěryhodnosti IN05 za období 2009 - 2013 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

3.3.3 Vyrovnanost konkurence - C5 ratio 

C5 ratio bylo hodnoceno pro 1. ligu. FC Vysočina Jihlava do 1. ligy postoupila 

až v roce 2012. Proto je porovnávána 1. liga v obrázku 20. Jedná se o index 

vyrovnanosti, v 2. lize patřila FC Vysočina mezi lídry, v 1. 1ize je tomu naopak. 

Porovnávané období je od roku 2008 do roku 2014. V 1. lize jsou čísla velice 

vyrovnaná. Můžeme si povšimnout, že prvních 5 klubů získalo index 0,46, což znamená 

46 procent všech bodových zisků ze všech získaných bodů všech 16 celků.  

  

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2009 2010 2011 2012 2013

Index IN05



73 
 

Obrázek 19 C5 ratio 1. liga 

 
Zdroj: Tabulky výsledků FAČR, vlastní zpracování 

 

Hodnotí se zde, jak jsou zápasy předem jasné na vítěze. Bodová vyrovnanost v 

1. lize je u prvních pěti týmů velká. Další týmy mají už poté patrné ztráty. Tento jev se 

pro diváka stává méně atraktivním, protože už je předem známo vítězné obsazení. V 

české lize je to vice než patrné. C5 ratio ukazuje například v roce 2010/2011 index 0,47 

tato hodnota představuje, že prvních pět týmů má 47% bodů ze všech šestnácti týmů. V 

roce 2012 toto číslo bylo 0,42, proto tento rok byl divácky zajímavější a napínavější.  

C5 index 

Bere v potaz i počet týmů v soutěži. Ve všech porovnávaných obdobích byl 

počet týmů shodný, tedy 16 v soutěži. Proto křivka C5 indexu vychází stejně jako u C5 

ratia.  

 

3.4 Benchmarking 

Klub FC Vysočina Jihlava, a.s. budu porovnávat se dvěma nejsilnějšími 

konkurenty v nejvyšší fotbalové soutěži České republiky. A to s lídry soutěže FC 

Viktoria Plzeň, a.s. a AC Sparta Praha, a. s. Tyto dva nejsilnější kluby jsem si vybrala 

z důvodu, že se řadí na přední místa prvoligové tabulky. Ale také proto, že hospodaří 
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s největšími finančními obnosy. Porovnávat se budou jak z hlediska hospodaření se 

svým kapitálem, tak z hlediska kvality daných klubů. Z pohledu porovnávání finančních 

ukazatelů u FC Vysočina chybí rok 2014. Důvod je prostý. Pouze FC Vysočina 

hospodaří ve fiskálním roce od 1. ledna do 31. prosince. Porovnávané společnosti 

hospodaří v hospodářském roce. Hospodářský rok je pro fotbalové kluby jako jedna 

soutěžní sezona, proto je více vhodný. Hlavním parametrem po porovnávání bude 

návštěvnost diváků a divácká sledovanost. Mimo jiné bude hodnocena i kvalita 

mládeže, jako ukazatel budoucích zisků.  

FC Viktoria Plzeň 

FC Viktoria Plzeň se může pyšnit bohatou historií. V roce 2011 oslavil 

nejznámější západočeský klub stoleté výročí. Během více než sta let zažili věrní 

fanoušci hodně radosti i trpkých momentů. Společně s hráči, trenéry a funkcionáři klubu 

tak psali důležité kapitoly českého fotbalu. Samotná Viktoria je nositelem slavné tradice 

klubu, který během své existence několikrát změnil název. Fanoušci v západočeské 

metropoli tak postupně drželi palce následujícím týmům: 

SK Viktoria Plze ň (1911 - 1948) 

Sokol Škoda Plze ň (1949 - 1952) 

Sokol ZVIL Plze ň (1952 - 1953) 

DSO Spartak LZ Plze ň (1953 - 1962) 

TJ Spartak LZ Plze ň (1962 - 1965) 

TJ Škoda Plze ň (1965 - 1992) 

FC Viktoria Plze ň (1993 – doposud) 

 

Obrázek 20 Logo FC Viktoria Plzeň 

 

Zdroj: www.fcviktoriaplzen.cz 

 
Viktoria Plzeň se již pevně usídlila mezi českou fotbalovou špičkou. Jako jediný 
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západočeský zástupce v nejvyšší české fotbalové soutěži má fanoušky v celém regionu. 

Příznivci červeno-modrých prožívají se svým týmem v poslední době hodně radosti. 

Vedle sportovních výsledků, množství osobností v kabině a atraktivního herního pojetí 

může Plzeňany těšit také dlouholetá ekonomická stabilita klubu. 

Velkým plusem je výborná spolupráce s městem Plzeň, Plzeňským krajem i 

všemi obchodními partnery v čele s generálním partnerem – strojírenským gigantem 

Doosan Škoda Power. 

 

AC Sparta Praha, a.s.  

AC Sparta Praha patří dlouhodobě k nejúspěšnějším a  na českém sportovním 

poli k nejvýznamnějším fotbalovým klubům. Založena byla před více jak 120 lety. Za 

tuto dobu své existence zaznamenala úspěchy v domácích soutěžích, ale stejně tak 

v evropských pohárech. V české novodobé historii si vybojovala dosud nepřekonané 

prvenství v umístění v české ligové soutěži (vlastní 12 titulů mistra České republiky). 

Mimo pole České republiky také pravidelně reprezentuje v soutěžích UEFA (UEFA 

Champions League a Europa League), ve kterých také dosáhla řady úspěchů. V období 

2013/2014 AC Sparta Praha získala již 36. titul mistra české nebo československé 

ligy. Tento počet titulů nevlastní žádný jiný klub české ligy.  

• Rok založení1893 

• Klubové barvy: modrá, žlutá, červená 

Obrázek 21 Logo AC Sparta Praha, a.s. 

•  

• Zdroj: www.spartapraha.cz 

3.4.1 Základní srovnání z hlediska zázemí klubů 

Důležitým hlediskem při porovnávání fotbalových klubů je úroveň fotbalového 

stadionu. Pokud má klub kvalitní stadion, nabízí tak lepší zázemí jak pro své hráče, tak 
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pro své fanoušky. Vytváří se tam mnohem lepší atmosféra pro fandění, ale také dobře 

viditelné plochy pro reklamu. V tabulce 22 jsou viditelné základní údaje o 

porovnávaných klubech. Kapacita stadionu je důležitým faktorem. AC Sparta Praha 

disponuje vlastním stadionem Generali Arena o kapacitě 20 854 diváků. FC Viktoria 

Plzeň má stadion pro 12 500 diváků. Je tak velký rozdíl v příjmech ze vstupného, i když 

se oba kluby chlubí vyprodanými místy. FC Vysočina Jihlava má stadion v pronájmu od 

města Jihlavy. Kapacita stadionu je pouhých 4 025 diváků. V porovnání se Spartou je o 

4/5 menší. Sparta za své působení v 1. lize získala 36 titulů. Odehrála celkem 88 sezón. 

FC Viktoria Plzeň získala za 50 odehraných sezón pouhé 2 tituly. FC Vysočina je 

v tomto naprostý nováček. V lize má odehrané pouhé 3 sezóny a titul nezískala ještě 

nikdy.  

Tabulka 22 Základní údaje o porovnávaných klubech 

Tým Stadion 
Kapacita 
stadionu 
(diváků) 

První liga 
Počet titulů 

(vítězství v 1. 
Lize) 

Odehrané 
sezony 
v 1.lize 

AC Sparta Praha Generali Arena 20 854 1925 33 (+3) 88 

FC Vysočina Jihlava 
Stadion v 

Jiráskově ulici 
4 025 2005/06 0 3 

FC Viktoria Plzeň Doosan Arena 12 500 1931/32 2 50 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.2 Výsledky soutěže minulých let 

V tabulce 23 byly porovnávány výsledky nejvyšší české fotbalové ligy od roku 

2009. Je jasně na první pohled viditelné, že AC Sparta Praha je v pozici lídra. Za toto 

období byla dvakrát první. Nikdy na tom nebyla hůře než na druhém místě. V případě 

FC Viktoria Plzeň je umístění proměnlivé. V roce 2009 se umístila až na devátém místě 

tabulky. V roce 2010 si vybojovala 5. místo. Velký úspěch zaznamenala v roce 2011, 

kdy vyhrála titul. Toto se podařilo také v roce 2013. V současné době je se Spartou 

v pozici lídra. FC Vysočina se v nejvyšší lize objevila až v roce 2013, kdy obsadila 10. 

místo. Z pohledu FC Vysočina Jihlava je to ale úspěch. V roce 2014 obsadil 8. místo 

tabulky. Je vidět velké zlepšení. Považuje se za velký úspěch, že se stále drží uprostřed 
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tabulky.  

Tabulka 23. Umístění v 1. lize 

Zdroj: Fotbalová asociace České republiky, www.facr.cz 

 

Fanklub 

Fanklub je důležitou složkou oddílu. Hodnotí se zde oblíbenost klubu. Zajišťuje 

velký příjem ze vstupu na zápasy, ale především nákup předmětů s klubovou tématikou. 

Nejrozšířenější fanklub má AC Sparta Praha. Jedná se o sérii několika set 

malých fanklubů po celé republice.  

FC Viktoria Plzeň je v pozici lídra soutěže pouze pár let zpětně. Za tu dobu si 

velice rychle sbírá popularitu u svých fanoušků. Pomohlo také, že hrála v evropských 

pohárech. Zatím ale nemá tak masovou podporu jako Sparta.  

FC Vysočina Jihlava jako mladý klub, který není dlouhou dobu v nejvyšší 

soutěži a nikdy se neprobojoval do evropských soutěží, tak má malý fanklub. Velká 

spousta obyvatelstva z oblasti Vysočiny je ve fanklubu AC Sparta Praha, což se dá 

v jisté míře přirovnat k fanatismu. FC Vysočina Jihlava však jde v protisměru fanoušků, 

nepodporuje velké fandění. Nepodporuje transparenty a dává zákazy. To s porovnání se 

Spartou, která se vždy zastává svých fanoušků je krok zpět. Ačkoli morálně to FC 

Vysočina myslí správně, i tato iniciativa fanoušky ubírá. 

Jak velkou základnu fanoušků a příznivců fotbalový klub AC Sparta Praha 

oslovuje, ukázaly výsledky dotazování společnosti Factum Omnibus z 12. – 17. 11. 

2008. Z výsledků vyplynulo, že celých 46% obyvatelstva České republiky fandí 

nějakému klubu Gambrinus ligy (z dotazovaných mužů fandí 73%, z dotazovaných žen 

je to 21%). Z dotazováním v populaci ve věku nad 15 let (8,9 mil respondentů) bylo 

zřejmé, že fotbalovému klubu AC Sparta Praha fandí 1 025 tis obyvatel. Naopak 770 tis 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC Sparta Praha 2 1 2 2 2 1 

FC Viktorira Plzeň 8 5 1 3 1 2 

FC Vysočina Jihlava – – – – 10 8 
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respondentů uvedlo, že fotbalový klub AC Sparta Praha nesnáší. Pouze pro srovnání lze 

uvést, že na druhém místě v pomyslném žebříčku oblíbenosti dle jednotlivých odpovědí 

dotazovaných respondentů skončil fotbalový klub FC Baník Ostrava (625 tis 

respondentů fandí/645 tis nesnáší) a na třetím místě skončil fotbalový klub SK Slavia 

Praha (605 tis respondentů fandí/285 tis nesnáší). 

3.4.3 Návštěvnost stadionu 

V tabulce 24 je vidět, kolik fanoušků běžně chodí na fotbal. Největší návštěvnost 

má AC Sparta Praha, a.s.. Má také největší kapacitu stadionu. Na zápasy Sparty chodí 

19 tisíc fanoušků. Na FC Viktorii Plzeň chodí 11 tisíc lidí. Na FC Vysočinu Jihlavu 

pouze 3 tisíce lidí. Vysočina nemá ani větší kapacitu.  

Tabulka 24 Návštěvnost stadionu 

Klub Stadion Návštěvnost (počet diváků za 
zápas) 

FC Viktoria Plzeň Doosan Arena 11 360 

AC Sparta Praha Generali Arena 19 089 

FC Vysočina Jihlava Městský stadion 3 149 

Zdroj: Fotbalová asociace české republiku, www.facr.cr 

 

3.4.4 Výchova mládeže  

Sparta a Slavie tím, že se snaží oslovit nadprůměrné hráče z jiných 

konkurenčních klubů celé ČR. Odvádí nejlepší talenty z ekonomicky slabších klubů. 

Tento způsob práce nepřesvědčuje příliš o schopnosti vychovávat mládež, ale spíše 

vybírat, shromažďovat a vyřazovat 

Velmi vysoká „úmrtnost“ talentů především při přechodu hráčů z dorostenecké 

do seniorské kategorie. Do „A“ mužstva se neprosadí téměř nikdo, protože vzhledem k 

ambicím a cílům Sparty i Slavie si tyto kluby kupují ty nejlepší hráče z celé ČR. Menší 

kluby nemají o drahé hráče Sparty a Slavie zájem a logicky raději dávají z 

ekonomického i sportovního hlediska příležitost nejlepším vlastním odchovancům 

Dostatečně kvalitní konkurenční prostředí pro ty nejlepší hráče jsou schopny 
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vytvořit všechny celky. Každý jde však jinou cestou. Sparta a Slavie jdou spíše směrem 

výběru a doplňováním nejlepších hráčů do jedné věkové kategorie. FC Vysočina vytváří 

vyšší konkurenční prostředí posunováním těch nejlepších o 1 nebo 2 kategorie výš. Obě 

dvě cesty jsou dostatečně účinné a vedou k růstu sportovní výkonnosti hráče. 

Výhody hráče ve Spartě 

Velmi kvalitní a nadstandardní materiální zázemí pro tréninkovou i zápasovou 

činnost.  Možnosti větších ekonomických výhod pro hráče oproti jiným klubům.  

• Tradice a jméno klubu, jeho prestižní postavení v historii našeho fotbalu.  

• Relativně „snazší“cesta do mládežnických reprezentačních výběrů u 

nadprůměrných hráčů.  

• Možnost mezinárodní konfrontace se špičkovými kluby v zahraničí.  

• Naplnění vnitřní seberealizace a pocitu dílčího úspěchu ve sportovní 

kariéře.  

• Hráč je více „na očích“ manažerů, skautů v Praze než v Jihlavě, i když v 

dnešní době mají „lovci“ hráčů poměrně hustou síť svých spolupracovníků v 

celé ČR 

FC Viktoria Plzeň se snaží vychovávat mládež sama od malička. Představitelé 

klubů si uvědomují, že musí investovat do mládeže a hráče si sami vychovat a ne je jen 

draze kupovat odjinud. 

 Je spočítané, že z každého ročníku dorostu, což je zhruba 500 dětí, se jich 

později fotbalu věnuje profesionálně jen třináct. Je třeba vychovávat méně hráčů, ale o 

to kvalitnějších. 

tržní hodnoty hráčů a byznys z prodeje jsou v současné době prioritou sportovní 

činnosti a samotná podstata výchovy nadprůměrných talentovaných hráčů je 

významnou součástí ekonomické bilance celého klubu. Na tom by nebylo nic špatného. 

Problém nastává, pokud náš pohled bude pouze jednostranný a nebude respektovat i jiné 

hodnoty, než - li finanční. 
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Porovnání cen vstupného 

Cena prodávaných vstupenek je odvislá od místa a sektoru. Kluby prodávají 

jednorázové vstupy, ale také permanentky, které jsou na celou sezonu. Pro děti a 

důchodce jsou také možnosti slev. Dalšími možnostmi jsou také slevy pro studenty. 

Ceny jednotlivých vstupenek a permanentek jsou sepsané v tabulce 25. 

Tabulka 25 Porovnání cen vstupného (v Kč)  

Místo Cena Permanentka 

Klub ACS FCVP FCV ACS FCVP FCV 

Hlavní tribuna 150 180 120 850 2400 1300 

Hlavní tribuna VIP rodina 190 150 120 1150 4800   

Nekrytá tribuna 250 100 120 1450 2000 1300 

Rodinná tribuna 250 150 250 1150 2500   

Tribuna domácí  290 100 120 650 1300 1300 

Tribuna hosté 150 100 120       
Zdroj: webové stránky klubů 

 Při porovnání cen vstupenek na hlavní tribunu s AC Sparta Praha (zkráceně 

ACS), a FC Viktoria Plzeň (krátce FCV) má FC Vysočina Jihlava (FCV) jednoznačně 

nejlevnější vstupenky. Plzeň v posledních letech nabízí vysokou kvalitu zápasu. Přesto 

má ceny velice vyrovnané. V případě vstupu na domácí nebo hostující tribunu, neboli 

do “kotle” (místo, kde se schází fanatičtí a problémoví fanoušci), je cena v Plzni 

pouhých 100 Kč, tedy levnější než v Jihlavě.  

3.4.5 Výsledek hospodaření 

V tabulce 26 jsou k vidění výsledky hospodaření od roku 2009 do roku 2013. 

Jsou tu porovnávány 3 týmy 1. ligové fotbalové soutěže. Lídr této soutěže AC Sparta 

Praha, a.s. má nejvíce záporný výsledek hospodaření. V největší míře převládají 

výsledky hospodaření se záporným znaménkem.  

Tabulka 26 Výsledky hospodaření porovnávaný klubů 

  2009 2010 2011 2012 2013 

AC Sparta Praha -151804 -229266 -237273 -190736 -114117 

FC Viktoria Plzeň -29525 -103618 52123 155026 -13241 

FC Vysočina Jihlava -1717 947 -887 -5592 1068 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., AC Sparta Praha, a.s., FC Viktoria Plzeň 
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V obrázku 23 jsou zobrazeny výsledky hospodaření z minulých let. Je to lépe 

zřetelné než v tabulce 26. Nejhůře je na tom AC Sparta Praha, která se po celé pětileté 

období pohybuje v minusových hodnotách. S největší ztrátou hospodařila v roce 2011, 

kdy její výsledek hospodaření byl mínus 237 milionů Kč. V následujících letech se 

Sparta snažila tento propad snižovat. Křivka FC Viktoria Plzeň má kolísavou tendenci. 

Zatímco v roce 2010 byla v mínusu 103 milionů Kč. V letech následujících se 

pohybovala v plusových položkách. V roce 2012 vyšplhala až na 155 milionu Kč zisku. 

Ovšem v roce 2013 se propadla opět do mínusu, a to mínus 13 milionu Kč. FC Vysočina 

Jihlava je v porovnání s těmito velikány v celkem vyrovnané bilanci. Pohybuje se stále 

v plus nebo mínus milion Kč. Největší ztrátu zaznamenala v roce 2012, kdy byl 

výsledek hospodaření mínus 5 milionu Kč. V roce 2013 hospodařila zase v plusových 

číslech, a to v zisku 1 milion Kč. Pokud se porovnají všechny tři týmy, nejlépe vyjde FC 

Vysočina, která se pohybuje stabilně, nemá žádné velké výkyvy. Ale také s porovnáním 

s Plzní a Spartou má velice nízké hodnoty zisku a ztráty.  

Obrázek 22 Výsledky hospodaření porovnávaných klubů (v tisícíc Kč) 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 
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3.4.6 Porovnání tržeb 

Dalším ukazatelem, ve kterém se budou porovnávat v rámci benchmarkingu 

soupeřící kluby, jsou tržby. V přehledu tržeb se ukáže, jak jsou společnosti schopné 

prodávat své zboží, služby a majetek. V podkapitolách níže budou porovnány opět 

vybrané kluby.  

Tržby za prodej zboží 

Do tržeb za prodej zboží se řadí zejména předměty s klubovou tématikou. Jsou 

to předměty s logem daného klubu. Kupují si je fanoušci a zdobí se jimi na zápasy nebo 

je mají jako suvenýry doma. Vyjadřuje to jistý kladný vztah ke klubu a pocit 

sounáležitosti. V tabulce 27 jsou vykázané hodnoty porovnávaných klubů 

v porovnávaných letech.  

Jednoznačně největší tržby z prodeje zboží má AC Sparta Praha, a.s. Je to 

způsobeno, také tím, že nabízí svým fanouškům opravdu kvalitní zboží s dobovým 

designem, který je možno nosit i v běžné dny. Nabízí velice široký sortiment zboží.  

FC Viktoria Plzeň po vítězství titulu rozšířila sortiment zboží. Lépe jsou tyto 

hodnoty patrné v obrázku 24. Nelze přehlédnout, že největších tržeb z prodeje zboží 

dosahovala AC Sparta Praha v letech 2009 a 2010, kdy toto číslo dosahovalo hodnoty 

téměř 16 milionu Kč. V dalších letech zaznamenal propad o bezmála 15 milionu Kč. 

Opačně na tom je FC Viktoria Plzeň, která se do roku 2011 pohybovala v řádech sta 

tisíc Kč. V roce 2012 s, ale tržby prudce zvýšily na téměř 4 miliony Kč. V následujícím 

roce narostly o další milion Kč.  

FC Vysočina Jihlava nemá téměř žádné tržby z prodeje zboží. Je to způsobeno 

tím, že nenabízí tak široký a kvalitní sortiment zboží, ale také tím, že ještě nikdy nebyla 

v boji o titul v nejvyšší fotbalové lize.  

Tabulka 27 Tržby za prodej zboží (v tis Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží   

AC Sparta Praha 15882 15749 448 459 855 

FC Viktoria Plzeň 385 212 402 3983 5389 

FC Vysočina Jihlava 0 0 0 0 0 
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Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., AC Sparta Praha, a.s., FC Viktoria Plzeň 

Obrázek 23 Tržby za prodej zboží (v tisících Kč) 

Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 
 

Tržby za prodej výrobků a služeb 

Porovnání tržeb za prodej výrobků a služeb patří ve fotbalových klubech mezi 

nejvýznamnější tržby. Počítají se sem všechny jejich hlavní aktivity. Mezi tržby za 

prodej výrobků a služeb patří: 

• Tržby z prodeje vstupného,  

• tržby za technické služby,  

• služby za ubytování,  

• tržby z hostování a přestupů,  

• tržby z vysílacích práv STES.  

V tabulce 28 je patrné že nejvyšších tržeb dosahuje jednoznačně AC Sparta 

Praha, a.s.. Je to způsobeno diváckou oblíbeností, díky které má velké příjmy ze 

vstupného. Stává se i populární pro vysílání v televizi v hlavní vysílací době. Tomu je 

vždy přizpůsoben i čas utkání. Samozřejmě si zakládá na nejkvalitnějších hráčích, proto 

tržby z prodeje hráčů a hostování tvoří téměř největší podíl na tržbách z prodeje 
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výrobků a služeb. Výsledky jsou lépe patrné v tabulce 28. 

Tabulka 28 Tržby za prodej výrobk a služeb (v tisících Kč) 

Tržby za prodej výrobků a služeb 2009 2010 2011 2012 2013 

AC Sparta Praha 329502 231741 221485 295496 387750 

FC Viktoria Plzeň 91988 70461 167657 261023 238087 

FC Vysočina Jihlava 31175 43687 39324 45210 65272 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., AC Sparta Praha, a.s., FC Viktoria Plzeň 

 

V obrázku 25 je jednoznačně zřejmé, že Sparta má největší tržby. Nejvyšších 

částek dosahovaly v roce 2013, kdy se vyšplhaly dokonce na 387 milionu Kč. Toto číslo 

je způsobeno velkým bojem o první místo. Fanoušci klub velice podporovali. Bylo 

zřejmé, že nic není rozhodnuto předem. Nejistota a napětí způsobilo větší sledovanost. 

Tržby rostly také tím, že klub v roce předchozím neobhájil 1. místo. Byl nucen prodat 

kvalitní hráče, za které obdržel vysoké sumy.  

U FC Viktoria Plzeň jsou patrné rostoucí tržby od roku 2011, kdy poprvé vyhrála 

1. místo. Tím se rapidně zvedla její sledovanost. Začala být pro diváky zajímavá, více 

navštěvovali utkání. Utkání se začala vysílat v televizi. S tím souvisel i postup do 

evropského poháru a další velký příliv financí.  

FC Vysočina Jihlava má lehce stoupající tendenci. V letech 2009 a 2010 byl klub 

blízko FC Viktoria Plzeň, ale to ještě FC Vysočina Jihlava bojovala ve 2. lize. Do 1 ligy 

postoupila až v roce 2013 a také zaznamenala přírůstek tržeb.  
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Obrázek 24 tržby z prodej výrobků a služeb 2009 - 2013 

 
Zdroj: výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., zpracováno v programu FinAnalysis 2.14 

 

3.4.7 Tržby z prodeje majetku a materiálu 

Tržby z prodeje majetku a materiálu jsou uvedeny v tabulce 29. Pro lepší 

přehlednost jsou tržby z prodeje majetku a materiálu z porovnávané kluby uvedeny 

v grafu obrázek 26. Tyto tržby netvoří v tržbách fotbalových klubů tolik významnou 

roli. Jedná se především o prodeje dopravních prostředků nebo starších žacích strojů. 

Mezi dopravní prostředky se řadí osobní automobily vedení, nebo autobusy pro převozy 

hráčů. Největší tržby z prodeje majetku měla AC Sparta Praha, a. s. do roku 2011. Od 

roku 2012 byly tyto tržby zanedbatelné. V roce 2013 byly dokonce jen 2 tisíce Kč.  

FC Viktoria Plzeň v roce 2009 neprodávala žádný majetek ani materiál. V roce 

2010 pak utržila za majetek 283 tisíc Kč. Nejvíce majetku rozprodala v roce 2012 a to 

za 1 milion 149 tisíc Kč. V roce 2013 už to představovalo 277 tisíc Kč. Můžeme si 

povšimnout, že tyto tržby nejsou pro kluby nijak stěžejní.  
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Tabulka 29 Tržby z prodeje majetku a materiálu (v tisících Kč) 

Tržby z prodeje majetku a materiálu 2009 2010 2011 2012 2013 

AC Sparta Praha 1084 860 4735 57 2 

FC Viktoria Plzeň 0 283 350 1149 277 

FC Vysočina Jihlava 115 146 75 411 683 
Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., AC Sparta Praha, a.s., FC Viktoria Plzeň 

 

FC Vysočina Jihlava je na tom s tržbami z prodeje majetku a materiálu podobně 

jako srovnávané kluby. V roce 2013 dokonce její tržby překonaly tržby obou 

srovnávaných klubů. Prodávala svůj starší vozový park, to znamená, že to byly tržby za 

dopravní prostředky. 

Obrázek 25 tržby z prodej majetku a materiálu 

Zdroj:Výroční zprávy FC Vysočina Jihlava, a.s., AC Sparta Praha, a.s., FC Viktoria Plzeň 

3.4.8 Syntéza slabých a silných stránek – FC Vysočina Jihlava, a.s. 

V syntéze silných a slabých stánek, příležitostí a hrozeb budou zpracovány údaje 

vycházející z finanční analýzy a následného benchmarkingu. Tyto údaje jsou v tabulce 

30 SWOT analýza. Důležité body jsou okomentovány níže, z některých budou následně 
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sestaveny návrhy na zlepšení.  

Tabulka 30 SWOT analýza 

Silné stránky  Slabé stránky 

Vyrovnaný výsledek hospodaření 
Nezadluženost – žádné dlouhodobé úvěry 
Pravidelná obratovost vlastního kapitálu 
Stabilní sponzoři – jistý příjem z reklamy 
 

Záporné hodnoty čistého pracovního 
kapitálu 
U bankrotního modelu nelze prognózovat 
vývoj 
Nízká kapacita stadionu  
Nedostatek vyprodukovaných kvalitních 
hráčů na prodej. 
Zanedbatelné tržby za zboží s klubovou 
tématikou – merchandising  
Pouze 3. sezony v nejvyšší lize 
 

Příležitosti  Ohrožení 
Umístění v nejvyšší české lize - drží se 
uprostřed tabulky  
- vyšší návštěvnost a sledovanost utkání 
- příjem z vysílacích práv 
- větší zájem sponzorů.  
- hráči jsou lépe hodnoceni na trhu 
 

Špatná atmosféra na stadionu 
Nestabilní zázemí pro trenéry  
Malý počet členů fanklub – nízká míra 
aktivity 
 

Zdroj vlastní zpracování 

Vyhodnocení finanční analýzy 

Ve všech ukazatelích si klub vede střídavě nahoru a pak zase dolu. Jeden rok je 

na tom poměrně dobře, druhý rok padá zase do záporných čísel. Ale stále se drží 

v poměrně vyrovnané bilanci hospodaření, kdy se výsledky hospodaření pohybují 

(s výjimkou jednoho roku) plus nebo minus 1 milion Kč. Klub je rozhodnutý si 

udržovat stále tuto bilanci rovnoměrně. Nechce dosahovat velkých zadlužení, zejména 

kvůli svým akcionářům a věřitelům. Pokud by se dostával dlouhodobě do zadlužování, 

mohl by tak přijít o své majoritní akcionáře, kteří by prodali svůj podíl. V porovnání 

s výrobním podnikem by situace byla na pokraji prodeje nebo krachu.  

Zejména v posledním roce velice záporná hodnota čistého pracovního kapitálu, 

to znamená, že společnost nemá dostatek pohotových finančních prostředků na splácení 

svých krátkodobých závazků. Je nucena tedy financovat závazky z dlouhodobějších 

zdrojů. Což představuje, že podnik byl v posledním sledovaném roce nelikvidní. To je 

špatný ukazatel zejména pro dodavatele, kterými můžeme označit trenéry a hráče. Toto 
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může znamenat odliv kvalitních trenérů a hráčů do jiných klubů.  

Na druhou stranu se v tomto roce, kdy se podnik ukazoval krátkodobě 

nelikvidní, dosáhlo velkého zvýšení výkonů a tržeb. Tohoto stavu si bylo možné si 

povšimnout v horizontální analýze výsledovky. Ačkoli v ukazatelích hodnoty 

nevypadají příznivě. FC Vysočina Jihlava se snaží dosahovat stále větších obratů.  

Velice pozitivním hlediskem je, že se klub má své místo v 1. lize. Postup do 

první ligy a udržení se v ní stojí velkou řadu finančních prostředků. Je potřeba zlepšit 

kvalitu stadionu, aby vyhovoval zcela předepsaným normám. Důraz na kvalitu hráčů je 

také velký, což s sebou přináší požadavek na vysokou kvalitu a kvalifikovanost trenérů. 

Naopak přínos z hraní v nejvyšší české fotbalové lize přináší velké množství výhod, 

jako je například příliv významných sponzorů, narůstající zájem diváků, vetší 

propagace klubu, rostoucí zájem o předměty s klubovou tématikou. 

4. Návrhy na zlepšení  

4.1 Investice do mládeže  

Velký potenciál v nynějších fotbalových klubech má výchova vlastní mládeže. 

Vysočina tuto funkci plní dobře. Problém má však s vnitřní organizací a stálostí trenérů. 

Trenéři mládeže jsou podhodnocení. Vysočina spoléhá na to, že tito odborníci svoji 

práci pro klub nedělají pro peníze, ale proto, že je to baví. Odměny trenérů u FC 

Vysočina Jihlava patři k nejnižším platům mezi všemi prvoligovými kluby. Tato 

skutečnost vede k nezájmu některých trenérů a ke snižování jejich počtu. To se potom 

promítá i na kvalitě mládeže.  

Proto by klub měl svým trenérům nabídnout větší jistoty. Vyžaduje po nich, aby 

tuto práci vykonávali ve svém volném čase mimo svoji hlavní práci. V tomto případě je 

to velice časově náročné. Trenér stráví s mládeží přibližně 12 hodin týdně. Velká část 

trenérů má v klubu své syny, které trénuje. Po osobním rozhovoru s trenéry vím, že 

téměř každý zůstává právě kvůli svému dítěti.  

4.1.1 Současný stav odměn trenérů 

V tabulce 31 jsou vypsány odměny trenérů podle jejich kvalifikace Ve sloupci 
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vedle je počet trenérů, kteří působí v FC Vysočina Jihlava, a.s.. V posledním sloupci je 

náklad, který klub zaplatí ročně trenérům. Trenéři jsou nejvýznamnějšími dodavateli 

klubu, kteří přináší vlastní hodnotu. Klub jim platí za výchovu nejlepších hráčů. 

Odměny jsou vytvořeny průměrem. Každý trenér má jiné odměny. Trenér kategorie U13 

má přibližně 10 000 Kč měsíčně, trenér U14 má o polovinu méně. Asistenti trenérů mají 

za stejný počet hodin strávených na hřišti pouhé 2 000 Kč. Z tohoto důvodu vzniká jistá 

závist a bojovnost až nesnášenlivost mezi některými trenéry.  

Tabulka 31 Současné odměny trenérů 

Pozice 
odměna za 

měsíc 
počet 

trenérů 
náklady na 

odměny /měsíc 

počet 
tréninkových 

měsíců 
náklady na 

odměny / rok 

hlavní trenér licence A 8 000 Kč 15 120 000 Kč 12 1 440 000 Kč 

asistent licence A 2 500 Kč 3 7 500 Kč 12 90 000 Kč 

asistent licence B 2 000 Kč 5 10 000 Kč 12 120 000 Kč 

asistent licence C 1 500 Kč 4 6 000 Kč 12 72 000 Kč 

Celkem v Kč   27 143 500 Kč   1 722 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Návrh odměn trenérů 

Mým návrhem by bylo vytvořit pro všechny trenéry stejný základ platu, který by 

byl adekvátní k času strávenému na hřišti a s mladými fotbalisty, ale také času 

strávenému přípravami průběhu tréninku. Přineslo by to větší motivaci pro trenéry. 

Samozřejmě by se tak zvýšila i kvalita jejich práce s mládeží. 

Tabulka 32 Návrh odměn trenérů 

Pozice 
odměna za 

měsíc 
počet trenérů 

náklady na 
odměny /měsíc 

počet 
tréninkových 

měsíců 

náklady na 
odměny / rok 

hlavní trenér 
licence A 20 000 Kč 15 300 000 Kč 12 3 600 000 Kč 

asistent licence A 15 000 Kč 3 45 000 Kč 12 540 000 Kč 

asistent licence B 10 000 Kč 5 50 000 Kč 12 600 000 Kč 

asistent licence C 5 000 Kč 4 20 000 Kč 12 240 000 Kč 

Celkem v Kč   27 415 000 Kč   4 980 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

Návrh odměn v tabulce 32 pro trenéry se na první pohled může zdát pro klub 

nevýhodný. Ukazuje navýšení o 3 miliony Kč ročně oproti současnému stavu. Ale toto 
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navýšení by znamenalo u většiny trenérů velkou motivaci a zkvalitnění jejich práce, 

která by se odrazila později na kvalitě hráčů. Hráči by měli kvalitnější přípravu. Byli by 

tak vychováni lepší fotbalisté. Na trhu by stoupla vysoko jejich cena. Znamenalo by to 

také velký přírůstek talentovaných a pracovitých hráčů. 

4.1.3 Zdroje financování 

Prodej hráčů, hostování 

Klub působí v 1. lize, ve které se chce udržet. Udržení se v 1. lize přináší značné 

investice. Jak na nákup drahých hráčů, pokud mu chybí kvalitní vlastní hráči, což 

přináší nesrovnatelně větší výdaje než by přineslo zvýšení odměn trenérů. Financování 

by mohlo byt uskutečňováno, ze stejných prostředků, ze kterých jsou financovány 

nákupy hráčů a náklady na hostování hráčů. Zároveň by se zvýšila kvalita vlastních 

odchovanců, tudíž by klub nebyl nucen je nakupovat jinde. Ale naopak by mohl vlastní 

hráče prodávat za vysokou cenu. Cena kvalitního hráče se pohybuje přibližně okolo 20 

milionu Kč.  

Sponzoři 

Vysoká kvalita hry a hráčů se promítá v dospělých týmech ale i v mládežnických 

celcích. Toho si všímají také sponzoři. Sponzory láká zviditelňování svého jména na 

kvalitním klubu, který má velkou sledovanost. Sledovanost stoupá s předváděnou 

kvalitou hry. V případě, že by u mládeže byly trenéři, kteří jsou nespokojeni a neodvádí 

svoji práci dobře, jistě by to mělo negativní dopad také na sponzory. Nejen proto, že 

manažeři větších firem mají často v klubu svoje děti. A z toho důvodů, také poskytují 

sponzorské dary a investují do reklamy v FC Vysočina Jihlava 

Ostatní navrhované změny 

Velkou část finančních prostředků by přinesla také realizace navrhovaných změn 

například zvýšení merchandisingu. Ten by klubu přinesl 7 170 tisíc Kč za rok. Dalším 

návrhem je výstavba tribuny, která by přinesla roční tržby 5 milionu Kč. Z toho by také 

mohli být trenéři financováni.   

4.1.4 Dopad při ponechání současného stavu 

Nekvalita trenérů by mohla způsobit propad do 2. ligy, což by přineslo značný 

odliv trenérů, ale i kvalitních hráčů. Proto by FC Vysočina Jihlava, a.s. měla zhodnotit, 
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zda zvýšit odměny či nikoli. V porovnání s českou ligou se řadí mezi kluby s nejnižšími 

odměnami pro trenéry.  

4.2 Zlepšení situace fanshop – merchandising 

Velké kluby zaměřují svoji strategii na prodej suvenýrů, oblečení, na spolupráce 

s větší textilní již známou značkou. Zvýšit prodeje zejména vytvořením designu, který 

se dá nosit i v běžný den. S logem, které bude viditelné, ale nebude přehnané. Lidé by 

tímto oblečením zároveň reprezentovali klub. V současnosti jsou veškerá oblečení a 

suvenýry určené především na fandění. Klub by se měl v tomto případě inspirovat 

většími kluby. Například těmi, se kterými byl porovnáván v kapitole č 3.3. 

benchmarkingu. Jejich tržby z mechandisingu tvoří velkou část celkových tržeb 

podniku. Spolupráce se známou textilní značkou, by u případných zákazníků byla 

jistota, že se jedná o kvalitní kus. Zákazník by tak měl větší důvěru v produkt a neváhal 

by ho koupit. Náklady na pořízení takového zboží by nebyly velké, pokud by byla 

navržená strategie tak, aby se na textilní firmu zaměřil klub jako na svého sponzora. 

Tím by propagoval i jeho značku společně se značkou FC Vysočina Jihlava. Mohla by 

vzniknout výhodná spolupráce pro FC Vysočina Jihlava. Tím by se ještě snížily náklady 

na pořízení zboží s klubovou tématikou. Náklady na potisk loga by byly minimální, 

pokud by to mělo za následek například z vyprodaného stadionu, by si polovina lidí 

koupila zboží.  

4.2.1 Odhad tržeb 

Vyprodaný stadion je v současné době přibližně 3700 diváků. Moderním 

trendem ve fotbale je chodit na zápasy v barvách klubu. To znamená mít na sobě 

kšiltovku, dres, mikinu a popřípadě i další kusy oblečení. FC Vysočina, tím že 

neposkytuje dostatečný sortiment, ochuzuje své fanoušky o tento trend.  

Nový fanshop by mohlo navštívit asi 41 % diváků - to představuje přibližně 

1500 diváků, kteří si zakoupí předmět ve fanshopu. Částky a výsledky jsou lépe 

viditelné v tabulce 33. Průměrná cena zboží se u ostatních klubů pohybuje okolo 400 Kč 

za kus. Ceny by byly ponechány v porovnání s ostatními kluby. V případě že by si 1500 

diváků koupilo předmět za 400 Kč. Celková tržba za 1 zápas by tedy mohla být 600 

tisíc Kč. V domácím prostředí klub hraje cca 15 zápasů, pokud by se udržel trend, že při 

každém zápase by se koupilo 1500 lidí předmět (jak je tomu například u Sparty) za rok 
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by klub mohl mít tržby až 9 milionu Kč.  

Náklady na pořízení 1 kusu při velkém počtu odběru jsou předpokládány cca na 

80 Kč. To znamená při nákupu 1500 kusů, by náklady na pořízení zboží byly 120 000 

Kč. Počítá se také s fixními náklady, které jsou na provoz fanshopu a odměnu 

prodavačům. Fanshop bude fungovat pouze při domácích zápasech. Předpokládané fixní 

náklady jsou 2000 Kč za jeden zápas. Čistý zisk při průměrné variantě prodeje, za 15 

zápasů, by mohl dosáhnout 7 170 tisíc Kč.  

Tabulka 33 Variantní rozpočet zisku za 1 zápas 

Položka náklady/ cena v Kč variantní rozpočet 

počet kusů 1 800 1500 3000 

výnosy z prodeje 400 320000 600000 1200000 

nákup zboží  80 64000 120000 240000 

Marže 320 256000 480000 960000 

fixní náklady 2 000 2 000 2 000 2 000 

zisk v Kč 320 254 000 478 000 958 000 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tomuto náporu by se však musel přizpůsobit celý fanshop, který by mohl být 

vybudován v plánované nové tribuně. Ačkoli pravděpodobně lepší variantou by byl 

prodej hned u vstupu, aby každý procházející měl možnost nahlédnout alespoň za 

výlohou. Tuto strategii by bylo vhodné zaměřit také na děti, které chtějí kupovat to, co 

se jim líbí.  

4.2.2 Návrh propagace zboží s klubovou tématikou 

Dalším způsobem jak zvýšit povědomí o kvalitě a běžné nositelnosti zboží je 

uspořádat přehlídku s těmito produkty. Modely na této přehlídce by byli samotní 

fotbalisté a jejich přítelkyně, které jsou často modelkami nebo tak alespoň vypadají. 

Fotbalisté by tyto produkty samozřejmě dostali od klubu, aby je mohli nosit ve svém 

volném čase.  

 

4.3 Investice do uzavření stadionu – zvýšení kapacity 

Stadion FC Vysočina Jihlava není ze všech stran uzavřený, proto nenabízí 
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vhodnou atmosféru pro fanoušky, ale ani vhodné zázemí pro hráče a různé evropské 

soutěže, ze kterých plynou také velké finanční prostředky.  

Návrh změny 

Z analýzy současného stavu klubu vyplývá, že je nutné vybudovat lepší zázemí 

pro fanoušky fotbalu. Jedná se o výstavbu nové tribuny na stadionu FC Vysočina Jihlava 

v Jiráskově ulici. Tato tribuna by pomohla zvýšit kapacitu stadionu a zároveň by 

uzavřela stadion ze všech stran, což by vedlo k lepšímu šíření zvuku. Souviselo by to i 

s přílivem fanoušků, kteří vyhledávají zejména atmosféru hlasitého fandění.  

Součástí nové hlavní tribuny by bylo zázemí pro domácí a hostující hráče. 

V takovém případě by na stadion mohl v budoucnu sloužit i juniorské reprezentaci. 

Kabiny, které teď fungují, by sloužily mládeži. 

Tribuna za bránou by se oddělila. Vyhovovala by tak požadavkům EU. Jde o to, 

aby stavba nesloužila jen skupině lidí, ale všem. 

Investoři  

Evropská unie,  

Kraj Vysočina,  

město Jihlava 

 a významný sponzor ze soukromého sektoru.  

Město si nárokuje jeden důležitý požadavek. "Je potřeba, aby současný stadion 

byl stále naplněný, a to nejen na Spartu nebo Baník. Pak si dokážu představit, že by 

město do rozvoje areálu investovalo," uvedl náměstek primátora Petr Pospíchal. 

Očekávaná cena 

225 milionů korun, cena je odhadnuta z ceny výstavby 1. tribuny na Jiráskově 

ulici.  
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Síly inicializující proces změny 

Sílou, která vyvolává poptávku po zápasech, je zejména kvalita hry. Ale pokud 

bude stadion na vysoké úrovni srovnatelné s novými stadiony, přiláká svou kvalitní 

atmosférou více fanoušku. Proto je výstavba nové tribuny nezbytná.  

Nositel změny 

Změnu podporuje vedení klubu včetně majitelů. Podporují to také vedení 

fanklubu a samotní hráči, pro které to zlepší atmosféru.  

Intervenční strategie 

Hlavní intervenční strategií je utvořit zázemí pro fanoušky. A také umožnit hraní 

evropských mládežnických soutěží.  

Realizace změny – intervence 

Realizace projektu bude mít několik následujících kroků.  

K přípravě bude nejdůležitější částí výběrové řízení. Zde záleží na smlouvách a 

výběru nejvhodnějších investorů. Tato část může rozhodnout o celém průběhu realizace.  

Vypracování projektu, který bude mít několik částí.  

Předběžnou (sepsání projektu, výběr vzhledu, průzkum norem…) 

Průběžnou  ( realizace projektu, výstavba..) 

Závěrečnou ( prozkoušení, slavnostní otevření..) 

Zhodnocení 

Výstavbou se zvýší kapacita hříště, cca o 3000 lidí. Toto přinese finanční 

zvýšení za zápas až o 40%. Dále to může přinést další nabídky zejména z Evropských 

pohárů. Je to pro klub velká finanční investice, ale také obrovská příležitost.  

Rozpočet 

Sestavení rozpočtu na výstavbu fotbalové tribuny je sestaveno odhadem. Tento 

propočet je pouze orientační. Dává první předběžnou informaci o ceně objektů pro 

zadavatele zakázky. Důležité je znát o jaký druh stavby se jedná, za jakým účelem bude 

vybudována, jakou bude mít kapacitu a také jakým systémem se bude stavět.  
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Ocenění: N = K x U  

N – náklady určené odhadem 

K – předpokládaná kapacita objektu 

U – ukazatel na účelovou jednotku 

Předpokládaná kapacita K je 3000 diváků. Ukazatel na účelovou jednotku podle 

Ing. Marcely Rumlové vycházející ze sborníků cenových ukazatelů ÚRS (Ústav 

racionalizace ve stavebnictví) vychází na 75 000 Kč na diváka.  

N= 75 000 x 3000 = 225 000 000 včetně DPH 

V konečné fázi je předpokládaná cena snížena ještě o slevy. Tato cena je 

nadnesena a počítá s vyšší cenou materiálu a také s delší dobou realizace.  

Cena těchto nákladů musí zahrnovat veškeré náklady na provoz a zařízení 

staveniště, náklady na elektřinu, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 

skládky, střežení staveniště, náklady na používání strojů, služby, úklid staveniště a 

ostatních přilehlých ploch, zajištění dopravního značení, náklady na zhotovování, 

náklady na výrobu, náklady na obstarávání, náklady na přepravu zařízení, materiálů a 

dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací 

řízení, daně, převod práv, správní poplatky, pojištění, bankovní garance, cla, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, vypracování zaměření 

skutečného stavu, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků vyhotovení 

geometrického plánu pro zápis do KN a jakékoliv další výdaje spojené s realizací 

stavby. 
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Tabulka 34 Návrh rozpočtu výstavby tribuny 

Položka podrobnější rozpis položky cena v Kč 

Projekt projektová dokumentace + povolení 3 000 000 

Bourání odstranění staré tribuny a odvoz suťi 700 000 

zemní práce výkopové práce pro stavbu základů 600 000 

tribuna pro 3000 osob celá tribuna včetně zastřešení 41 000 000 

  ocelová konstrukce konstrukce, zdivo, schodiště 21 000 000 

  Sedačky ohňuvzdorné, nárazu odolné - 3000 kusů 20 000 000 

Věž C zázemí pro klub 15 000 000 

        stavební část výstavba věže, výtahy, místnosti 8 000 000 
        interiér VIP zona + školící 
centrum 

vnitřní úpravy, interier, vybavení školících 
místností 7 000 000 

věž D zázemí pro hráče 19 000 000 

      stavební část výstavba věže, výtahy, místnosti 11 000 000 
      fitcentrum pro hráče + 
relaxace vybavení fitcentra a části pro relaxaci a regeneraci 8 000 000 

silnoproud rozvody rozvody kabelů do všech částí 8 500 000 

Slaboproud zásuvky, osvětlení 3 500 000 

kanalizace, vodovod 
vodovod a kanalizace do věží a na toalety u 
tribuny 800 000 

přípojka plynu  včetně výkopů, kabelů, drenáží 800 000 

toalety  oddělené části pro domácí a pro hosty 300 000 

cesty oddělené korytem pro hosty bezpečnostní opatření při odchodu fanoušků hostů 4 500 000 

kontrola stavby před otevřením zátěžové testy, kontrola elektroinstalací 250 000 

Celkem   172 950 000 
Zdroj: vlastní zpracování 

Identifikace rizik 

V tabulce 35 jsou vypsána největší rizika, která mohou firmu FC Vysočina, a.s. 

ohrožovat. A to jak na začátku projektu, tak v jeho průběhu. Je to důležitá cesta 

k předejití velkých ztrát. Mělo by se ji v každém projektu věnovat velká pozornost.  

V této části si vypíšeme nejzávažnější rizika, která by mohla projekt ohrožovat. 

Ve scénáři si popíšeme, jakým způsobem může riziko vzniknout. Této části by měla být 

zaměřena velká pozornost. 
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Tabulka 35 Identifikace rizik 

Identifikace rizik Hrozba č. Scénář ohrožující výstavbu 

1 odstoupení sponzora 
1 sponzor si rozmyslí investici 

2 sponzor zkrachuje 

2 sestup z 1. Ligy 
3 zranění klíčových hráčů a prohra zápasů 

4 prohra  zápasů - přestupy důležitých hráčů 
3 špatný stavební projekt 5 výběr nevhodného architekta a projektanta 
4 nevhodný stav podloží po odkrytí 6 Při stavbě se narazí na skálu, nebo mokřinu 

5 neočekávané zvýšení ceny výstavby 
7 zdražení stavebního materiálu 

8 špatně odhadnuté předběžné náklady 

6 
změna norem stadionu ČMFS, 
UEFA 9 ČMFS změní normy kvůli bezpečnosti na hřišti 

7 nekvalitní provedení stavby 
10 nezkušenost firmy se stavbou tribuny 

11 nevhodně zvolená firma 
8 nekvalitní stavební materiál 13 zvolen levnější materiál - snaha ušetřit 

9 selhání lidského faktoru 
14 neproškolený nekvalifikovaný personál 

15 nedodržení BOZP 

10 nedodržení termínu 
16 objevení neočekávaných problémů 

17 
firma nestihla dokončit stavbu v termínu - důvod 

počasí 

11 živelné pohromy – požár 
18 

elektrický zkrat - zpoždění stavby, neočekávané 
náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přejmenování stadionu 

Současně s výstavbou stadionu by bylo vhodné také přejmenovat stadion, tak 

aby se nejmenoval pouze stadion v Jiráskově ulici. Větší kluby mají pojmenované 

stadiony podle sponzora.  

Časový harmonogram projektu 

Celková doba realizace, projektu výstavby tribuny je plánovaná na 21 měsíců. V 

obrázku 27 jsou časy a jednotlivé položky. Doba slavnostního otevření je naplánovaná 

na únor 2017. Plánovaný začátek výstavby stadionu je v červenci 2015, kdy se začne 

zpracovávat projektová dokumentace. Základní zpracování bude trvat přibližně do 

měsíce srpna 2015. Poté bude následovat projednávání projektové dokumentace, tato 

část potrvá přibližně 3 měsíce. Projednávání bude zahrnovat eliminaci případných rizik, 

přípravu smluv, odhady rozpočtů apod. Projektová dokumentace je důležitou částí i pro 

získání stavebního povolení, které následuje poté. Stavební povolení potrvá další 3 

měsíce a to od listopadu 2015 do ledna 2016. V této části je počítáno i s případnou 
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prodlevou způsobenou úředními lhůtami, může to být i rychleji. Po stavebním povolení 

následuje výběrové řízení na firmu, která bude výstavbu realizovat. Výběrové řízení 

potrvá přibližně 3 měsíce. Nejprve se vypíše výběrové řízení firem na zhotovitele 

stavby. Poté budou přihlášené firmy evidovány a pozvány do výběrového řízení. 

Vybrané firmy byly vybrány také na základě nabízených cen poskytovaných prací. 

Podle těchto cen bude sestaven finální plánovaný rozpočet stavby. Rozpočet bude 

zpracováván v březnu 2016 a potrvá přibližně 1 měsíc. Poté se podepíší smlouvy 

s vybranými firmami a zadají se instrukce k výstavbě, což potrvá 1 měsíc do období 

březen 2016. Samotná realizace projektu potrvá od dubna 2016 do listopadu 2016, 

celková doba výstavby je plánovaná na 7 měsíců. Poté bude následovat marketingová 

propagace, uveřejnění do novin, televizní reklama, představování významných sponzorů 

apod. Závěrečnou fází bude zkušební provoz stavby, zkouška bezpečnosti, a správného 

fungování, zkušební provoz bude trvat asi 1 měsíc. Poté bude tribuna zkolaudovaná. Na 

únor 2017 je plánované slavnostní otevření.  

Obrázek 26 časový harmonogram projektu 

Rok 2015 2016 2017 

Položka         /       Měsíc  7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Zpracování pro-
jektové dokumentace 

Projednání pro-
jekt. Dokumentace 

Stavební povo-
lení  

výběrové řízení 
na realizační firmu 

zpracování roz-
počtu 

zadání instrukcí 
stavební firmě 

realizace vý-
stavby 

marketingová 
propagace 

kolaudace a zku-
šební provoz 

slavnostní ote-
vření 

Zdroj: vlastní zpracování 

Předpokládané výnosy  

Nově vytvořená část stadionu je plánovaná pro cca 3000 nových diváků. Pokud 
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by na každý zápas v sezoně přišlo těchto 3000 lidí klub by na tom utržil 5 760 000 Kč. 

Což je pro klub jistě významný příjem. Druhou stránkou je však otázka, zda se podaří 

plně tuto navýšenou kapacitu naplnit. Na zápasy se špičkovými týmy českého fotbalu se 

to podaří jistě. Výpočet je znázorněn v tabulce 36.  

Tabulka 36 Předpokládané tržby ze vstupného 

cena vstupenky 
v Kč počet osob 

tržba ze zápasu 
v Kč počet zápasů za rok 

tržba za rok v 
Kč 

120 3000 360000 16 5760000 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 37 jsou předpokládané tržby z reklamy. Dalším velkým zdrojem bude 

větší plocha pro reklamní billboardy. Cena za reklamní billboard je pouze smluvní. O 

ceně za reklamní billboardy se může dále jednat. Celkový roční příjem z reklamy 

dosahuje 975 tisíc Kč.  

Tabulka 37 Předpokládané tržby z reklamy 

reklamní billboard cena 
Kč/m2 

plocha na reklamu v m2 tržba z reklamy v Kč 

15 000 65 975 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Návratnost investice 

V obrázku 28 je znázorněna doba návratnosti investice. Návratnost investice by 

byla stěžejním výpočtem a ukazatelem pro rozhodnutí o výstavbě nové tribuny 

v případě, že by klub tuto investici financoval z vlastních prostředků. Díky dotacím, 

které by klub získal od státu, kraje a města na vlastní financování by zbývala pouze 

malá část, na kterou by přispěl významný sponzor klubu. Jen pro zajímavost uvedena 

doba návratnosti investice. Doba návratnosti investice by byla přibližně 33 let. 

Obrázek 27 doba návratnosti investice 

Cena investice 
v Kč 

roční tržby v Kč 
doba návratnosti= 

cena investice/ roční 
tržby 

225 000 000 6 735 000 33 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace fotbalového 

klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. s využitím vybraných metod finanční analýzy za 

vybrané období 2009 -2013 a formulovat návrhy, které povedou ke zlepšení 

problémových oblastí. 

V teoretické části byly popsány základní pojmy, které souvisí s hospodařením 

sportovního klubu a jejich specifika. Dále byla popsána finanční analýza a základní 

pojmy, které k ní patří. Poté následoval popis jednotlivých metod a ukazatelů finanční 

analýzy. Na závěr byl specifikován benchmarking. Teoretický základ poskytl 

východiska pro analytickou část.  

V analytické části byly představeny základní údaje o společnosti a její současný 

stav. První část představovala základní informace o podniku, předmět podnikání, historii 

společnosti, SWOT analýzu společnosti, která poskytla pohled na slabé a silné stránky 

společnosti, její hrozby a příležitosti Dále následovala finanční analýza klubu, která 

představovala hlavní část práce. Finanční analýza byla prováděna za období 2009 – 

2013. Hlavním zdrojem údajů byly výroční zprávy klubu, a z nich rozvaha a 

výsledovka. Použity byly absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Na závěr 

analytické části byl použit benchmarking. Benchmarking přinesl důležitý pohled na 

hospodaření lídrů v české fotbalové lize, porovnání s nimi v oblasti tržeb a výsledku 

hospodaření. Ale také v přístupu k mládeži a fanouškům.   

Z finanční analýzy a následného benchmarkingu, byly jasně zřetelné silné ale 

především slabé stránky finančního hospodaření. Ze slabých stránek se poté 

specifikovaly návrhy na zlepšení. 

V návrhové části jsem se zaměřila na opatření, která by měla posílit finanční 

výsledky zkoumaného klubu zlepšením slabých stránek. Prvním návrhem bylo zlepšit 

prodej zboží s klubovou tématikou. Merchandising tvoří vysoké příjmy u velkých 

klubů. V mých návrzích byla uvedena řada příkladů, jak lépe propagovat tyto předměty. 

Při navrhované změně strategie by klub mohl mnohonásobně zvýšit tržby z prodeje 

zboží. Zároveň by pomocí nových produktů lépe reprezentoval a zviditelňoval svoji 

značku. 
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Slabou stránkou je nízké ohodnocení mládežnických trenérů, které může 

oslabovat jejich motivaci. V návrzích byl proto formulován návrh změny metodiky 

hodnocení trenérů, jehož cílem je zvýšit motivaci. Náklady tohoto opatření jsou značné, 

navýšení odměn trenérů by stálo ročně o 3 miliony Kč navíc. Takové náklady se mohou 

zdát vysoké, ale cena kvalitně vychovaného hráče je mnohem vyšší.  

Dalším nedostatkem je nevhodný fotbalový stadion, který vytváří nevhodnou 

atmosféru pro fandění, má i malou nedostačující kapacitu. Mým návrhem bylo 

vybudování nové tribuny, která by kompletně uzavřela stadion, zlepšila by tím 

atmosféru na sportovních utkáních. Vznikly by další plochy pro reklamu. Na stadion by 

se vešlo o 3000 diváků více, což by přineslo příjmy ze vstupného. Náklady na výstavbu 

nové tribuny jsou odhadovány na 300 milionu Kč. Plánovaná doba realizace je 21 

měsíců, to jsou necelé 2 roky.  
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