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Abstrakt 

Název: 

Prognóza vývoje sportovního klubu HC Sparta Praha 

Cíle: 

Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě rozboru finanční analýzy 

uplynulých let navržení a sestavení tří možných prognóz vývoje finanční situace klubu 

HC Sparta Praha. 

Metody: 

 V první fázi této práce bude sestavena finanční analýza z osmi uplynulých let. 

Data budou analyzována v rámci analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát, po které bude 

následovat analýza poměrových ukazatelů. Třetí fází bude konstrukce Taflerova 

bankrotního modelu. Na základě výsledků finanční analýzy budou sestaveny tři 

prognózy, a to realistická, optimistická a pesimistická. Prognózy budou vytvořeny 

z minulého vývoje hodnot výnosů, nákladů a hospodářského výsledku do roku 2020. 

Pro modelování prognóz bude použita funkce Forecast z programu Excel.   

Výsledky: 

 Z komparace výsledků finanční analýzy se sportovními úspěchy vyšlo najevo, že 

se finanční situace sportovního klubu HC Sparta Praha vyvíjí na základě sportovních 

výsledků extraligového týmu. Jednotlivé prognózy tak byly sestaveny na základě 

nejlepších let pro optimistickou prognózu, nejhorších let pro pesimistickou prognózu a 

všech osmi analyzovaných let co se realistické prognózy týče.  

Klí čová slova: 

 finanční analýza, hokej, hokejový klub, sportovní klub, prognóza, prognostické 

metody 

 

 

 

 



    
 

Abstract 

Title: 

 Sport club HC Sparta Prague development prognoses 

Objectives: 

 The main objective of this bachelor’s thesis is to propose and draw up 3 possible 

prognoses of HC Sparta Prague financial situation development based on financial 

analysis of past years. 

Methods: 

 In the first phase of the thesis a financial analysis from past 8 years is drawn up. 

The data required for the aforesaid analysis are gained from the analysis of the balance 

sheet, profit and loss account and financial ratios. The third phase deals with 

reconstruction of Taffler model for predicting bankruptcy. Based on the results of the 

financial analysis, 3 prognosis, namely optimistic, pessimistic and realistic are drawn 

up. The prognoses are drawn up using and taking into consideration the past 

development of profits and loss figures, as well as net income up to/till 2020. Modelling 

of the prognoses is carried out with the use of Forecast function in MS Excel.  

Results: 

The compared results of financial analysis and sports achievements have shown 

that the HC Sparta Prague financial situation develops depending on sports 

achievements of the extraleague team. The component prognoses were drawn up as 

follows: the best years were used for optimistic prognosis, the worst years for 

pessimistic prognosis, and all 8 years for realistic prognosis.  

Key words: 

Financial analysis, hockey, hockey club, sports club, prognosis, forecasting 

methods 
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1  ÚVOD 

Hokej patří mezi jeden z nejoblíbenějších sportů a po celém světě je sledován 

miliony diváky. Vzhledem k jeho vysoké oblíbenosti je logické, že v rámci té nejvyšší 

úrovně jsou jednotlivé hokejové kluby podporovány společnostmi, které jim za 

spolupráci zejména v oblasti reklamy, vyplácejí nemalé částky, ze kterých klub platí 

svou činnost. Je obecně známo, že čím úspěšnější klub je, tím lukrativnější sponzorské 

smlouvy získá. Nejlepší podmínky v tomto ohledu má určitě nejznámější hokejová liga 

světa NHL, kde je celková úroveň vzhledem k příjmům ze všech oblastí, jako jsou 

vysílací práva, příjmy ze zápasových dnů a prodeje upomínkových předmětů, na 

diametrálně odlišné úrovni oproti českému prostředí.  

Každý sportovní klub musí každoročně řešit situaci ohledně svého rozpočtu. U 

většiny sportovním klubů v České republice tvoří hlavní část příjmů finanční prostředky 

od sponzorů. I pro prostředí českého hokeje platí, že čím vyšší budou výsledky, tím 

bude zájem ze strany sponzorů větší, a tím víc získá příjmů do svého rozpočtu. 

Z hlediska financování mohou kluby ovšem ovlivnit i vnější faktory, jakým byla 

například celosvětová hospodářská krize v roce 2008. Proto je zcela na místě, aby i přes 

někdy velké příjmy od sponzorů kluby zacházely s financemi zodpovědně a zajistily si 

dlouhodobou stabilitu a správné hospodaření. 

Vzhledem k tomu, že jsem velkým fanouškem hokeje jako hry samotné, zajímá 

mě i jeho stránka co se týče hospodaření a chodu jednotlivých klubů. K vypracování 

této bakalářské práce jsem proto zvolila jeden z mých nejoblíbenějších a nejznámějších 

klubů českého hokejového prostředí, kterým je HC Sparta Praha. 

V rámci této bakalářské práce mě bude zajímat současný finanční stav klubu HC 

Sparta a jeho možný finanční výhled do budoucna. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě rozboru finanční analýzy 

uplynulých let sestavení tří možných prognóz vývoje finanční situace hokejového klubu 

HC Sparta Praha. Prognózy budou vytvořeny v rámci výnosů, nákladů a hospodářského 

výsledku, a to do roku 2020.  

Úkoly této práce jsou: 

• nastudování odborné literatury,  

• finanční analýza osmi uplynulých let klubu HC Sparta Praha, 

• zhodnocení finanční analýzy, 

• porovnání finanční situace klubu se sportovními výsledky, 

• na základě hodnot finanční analýzy vytvořit realistickou, optimistickou a 

pesimistickou prognózu vývoje výnosů, nákladů a hospodářského výsledku 

• navržení optimistického scénáře budoucího vývoje klubu. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

3.1  Finanční analýza 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, která je 

považována za základ finančního řízení podniku (26). Informace získané 

prostřednictvím finanční analýzy umožňují dospět ke konkrétním závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku a představují podklad pro rozhodování 

managementu (10). 

Hlavní podstata finanční analýzy tkví v poskytování informací o finančním 

zdraví podniku, k jehož posouzení nestačí znát pouze aktuální stav, ale i dosavadní 

vývoj podniku, stabilitu a také srovnání s ostatními podniky v odvětví (13).  

Mezi hlavní cíle finanční analýzy podle Jaroslava Sedláčka (22, str. 4) patří:  

• „posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

• rozbor dosavadního vývoje podniku, 

• srovnání výsledků analýzy v prostoru,  

• analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

• poskytnutí informací pro rozhodování o budoucím vývoji,  

• analýza variant budoucího vývoje a výběr vhodnější varianty,  

• podání výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku“.  

Z uvedených cílů také vyplývá, že podstatou finanční analýzy je nalézt slabé 

stránky, které by mohly podniku v budoucnu uškodit, a naopak identifikovat silné 

stránky, o které by mohl podnik v budoucnu opírat svoji činnost (20). 

Z pohledu uživatelů vykonávající finanční analýzu se finanční analýza rozděluje 

na interní a externí analýzu.  

3.1.1  Interní analýza 

Součástí řízení podniku je finanční analýza, kterou provádí finanční manažeři a 

často celé vrcholové vedení podniku. Slouží ke srovnávání skutečností s plánem, 

k analýze minulých období, stanovování trendů vývoje a srovnávání s konkurenčními 

podniky. Nazývá se analýzou interní (26).  
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Interní analýza vychází nejen z dat obsažených ve veřejně dostupných výročních 

zprávách, jako je běžné pro externí uživatele, ale hlavně z údajů, které nejsou veřejně 

dostupné. Jsou to údaje týkající se např. finančního a manažerského účetnictví, 

kalkulací a vnitropodnikové evidence (26). 

3.1.2  Externí analýza 

Na druhou stranu externí analýza podniku je vykonávána z vnějšku. Podle Synka 

(26) ji ve většině případů zhotovují banky, u kterých podnik žádá získání úvěru. Ověří 

si tak, jestli je podnik schopen dostát svým závazkům. Dále je externí analýza 

vykonávána například investory, obchodními partnery nebo konkurenčními podniky.  

3.2  Zdroje finanční analýzy 

Kislingerová (14) uvádí, že nejdůležitější data pro finanční analýzu jsou 

obsažena v účetních uzávěrkách jednotlivých podniků. Tyto účetní uzávěrky bývají 

veřejně dostupné. Jedná se především o výroční zprávy, ve kterých jsou obsaženy účetní 

výkazy. Pokud není zveřejněna celá výroční zpráva, zpravidla společnost veřejně 

poskytne alespoň účetní výkazy. Kromě nich může také společnost zveřejnit různé 

tiskové zprávy či prohlášení, které mohou výsledky finanční analýzy zkvalitnit.  

Mezi standardní účetní výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o 

peněžních tocích neboli výkaz cash flow. Pro úplnost je nutné dodat, že součástí účetní 

uzávěrky bývají také přílohy (13). 

3.2.1  Rozvaha 

Rozvahou nazýváme písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích. 

Obvykle je rozvaha sestavována ve tvaru T, kde na levé straně rozvahy jsou zobrazena 

aktiva společnosti, neboli majetková struktura, která uvádí přehled toho, co podnik 

vlastní (např. hotovost, zásoby) a toho, co podniku dluží jiné ekonomické subjekty 

(např. pohledávky, majetkové účasti). Pravá, kapitálová, strana zobrazuje pasiva 

společnosti. Ty vyjadřují, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Pasiva se 

dělí na cizí zdroje (bankovní půjčky, dluhopisy, závazky) a vlastní kapitál (majetek 

akcionářů, vlastní kapitál). V rozvaze platí bilanční pravidlo, což znamená, že aktiva se 

musí rovnat pasivům (26). 
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3.2.2  Výkaz zisku a ztrát 

Synek (26) dále uvádí, že dalším výkazem zpracovaným v rámci účetní závěrky 

je výkaz zisků a ztrát (VZZ). Tento výkaz podává přehled o nákladech a výnosech 

podniku. Výnosy lze definovat jako částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností bez ohledu na to, zda v daném účetním období došlo k jejich inkasu. Náklady 

jsou peněžní částky, které byly vynaloženy k získání výnosů. Rozdíl mezi výnosy a 

náklady vytváří zisk, resp. ztrátu za běžné finanční období. Výkaz zisku a ztrát tedy 

poskytuje informace o výsledku, kterého podnik dosáhl, a to ve třech oblastech činností 

podniku: provozní, finanční a mimořádné. 

3.2.3  Přehled peněžních toků 

Pro přehled peněžních toků se v rámci účetní závěrky sestavuje dokument zvaný 

výkaz cash flow. Cash flow znamená v překladu peněžní tok, z čehož je zřejmé, že 

v tomto výkazu budou zachyceny reálné peněžní příjmy a výdaje za sledované období, a 

to v provozní, investiční a finanční činnosti podniku (13).  

3.2.4  Příloha 

Jelikož účetní závěrka podává informace o majetku, závazcích a vlastním 

kapitálu, výnosech, nákladech a hospodářském výsledku, je potřeba, aby byla spolehlivá 

a srozumitelná. K tomu slouží právě příloha, která doplňuje a vysvětluje informace 

obsažené v jednotlivých dokumentech účetní závěrky, tj. v rozvaze, VZZ a výkazu 

peněžních toků. Jde zejména o doplnění informací pro srovnávání výkonnosti podniku 

v čase. Příloha je určena hlavně pro externí uživatele (13).  

Domnívám se, že právě příloha má pro externí analytiky jednu z nejdůležitějších 

funkcí a troufám si tvrdit, že bez ní by měla celá účetní uzávěrka minimální 

vypovídající schopnost.  

3.3  Metody finanční analýzy 

Jak se bude postupovat při zpracování finanční analýzy je na uvážení 

jednotlivce, neexistují totiž žádná legislativní pravidla, která by nějak upravovala přímý 

postup pro sestavení finanční analýzy. Existují ale metody, kterými se jedinec při tvorbě 

finanční analýzy může řídit.  
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3.3.1  Analýza absolutních dat 

Kislingerová (14) říká, že analýzu absolutních dat je dobré použít jako výchozí 

bod celé finanční analýzy, neboť slouží k prvotní orientaci ve výkazech a je tak 

podkladem pro další následující analýzy.  

Dále tato autorka uvádí, že z účetních výkazů je možné vyčíst data podle toho, 

jestli vyjadřují stav nebo informují o údajích za určitý interval. Lze je tedy rozdělit na 

stavové veličiny, které jsou součástí rozvahy (např. stav majetku k určitému datu), a 

tokové veličiny, které jsou obsaženy zejména ve výkazu zisku a ztrát a výkazu cash 

flow. 

Analýza absolutních dat je rozdělena na dva podtypy, a to na horizontální a 

vertikální analýzu.  

3.3.1.1  Horizontální analýza 

Podle Kislingerové (13) horizontální analýza monitoruje vývoj veličiny v čase, 

nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Jejím cílem je měřit 

pohyby jednotlivých veličin, a to absolutně i relativně. Hledá tak odpověď na dvě 

základní otázky: 

1) Jak se změnila určitá položka v čase? 

2) O kolik procent se změnila určitá veličina v čase? 

Vzorec č. 1: Horizontální analýza 

��������í	��ě�� = ��������	��	�����í	2 − ��������	��	�����í	1 

��������í	��ě��	(%) = (��������í	��ě�� ∗ 100)
��������	��	�����í	1  

Zdroj: (15) 

3.3.1.2  Vertikální analýza 

Podstatou vertikální analýzy je procentuální rozklad struktury účetních výkazů. 

Cílem je vyjádřit procentuální podíl položek na celku. Nejčastějším příkladem je 

vypočtení podílu jednotlivých položek majetku na celkových aktivech a podíl 

jednotlivých položek majetku na celkových pasivech (27).  
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Vzorec č. 2: Vertikální analýza 

��	� 	
 �
∑ � 

kde: Pi − procentní podíl položky účetního výkazu, 

Bi – velikost položky účetního výkazu, 

∑ Bi – suma hodnot položek v rámci určitého celku.  

Zdroj: (14) 

3.3.2  Analýza poměrových ukazatelů 

Druhou metodou a součástí finanční analýzy je tzv. poměrová analýza. V té se 

dávají do podílu absolutní ukazatele, takže se s nimi pracuje podobně jako 

s procentními podíly. Analýza poměrových ukazatelů je brána za základ celé finanční 

analýzy, protože zobrazuje veškeré složky výkonnosti podniku. Mimo jiné umožňuje 

finančním analytikům srovnávání podniku s jinými podniky (mezipodnikové srovnání) 

nebo s odvětvovým průměrem (konkurenčními podniky) (26). 

3.3.2.1  Ukazatele likvidity 

 Helfert (9) definuje likviditu jako schopnost společnosti v době splatnosti 

uhradit své stávající účty a výdaje.  

Podle Synka (26) je likvidnost neboli absolutní likvidita schopnost majetkových 

složek přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peněžní prostředky. Nejméně likvidními 

složkami majetku jsou budovy, nejlikvidnějšími aktivy jsou peníze. Pro finanční 

analýzu je více důležitá relativní likviditu, která vyjadřuje míru schopnosti podniku 

dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity mají ukázat, zda v době splatnosti závazků 

bude firma schopna vyrovnat své dluhy.  

Výše zmíněný autor uvádí, že jsou známy tři stupně likvidity. Třetí stupeň neboli 

běžná likvidita se obvykle využívá při měření platební schopnosti za jeden měsíc. Pro 

svou jednoduchost je nejvíc oblíbený, ovšem má nejmenší vypovídající schopnost. Jeho 

hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5.  
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Vzorec č. 3: Běžná likvidita 

�ěž�á	��������� = ��ěž�á	������
��á������é	�á����% 

Zdroj: (26) 

Lepší vypovídající schopnost likvidity podniku má tzv. pohotová likvidita (2. 

stupeň). Její hodnota by se měla pohybovat v intervalu 1-1,5 (26). 

Vzorec č. 4: Pohotová likvidita 

&�ℎ����á	��������� = (��ěž�á	������ − �á���%)
��á������é	�á����% 	 

Zdroj: (26) 

Nejvěrnější ověření okamžité platební schopnosti podniku nám podává ukazatel 

prvního stupně (okamžitá likvidita), který by měl dosahovat hodnoty 0,5 (26). 

Vzorec č. 5: Okamžitá likvidita 

����ž��á	��������� = ((�ěž�á	������ − �á����% − &�ℎ���á��%)
����ž��ě	�&����é	�á����%  

Zdroj: (26) 

3.3.2.2  Ukazatele aktivity 

O tom, jak se podniku daří hospodařit se svými aktivy, nás informují ukazatele 

aktivity (19).  

Protože ukazatele poměřují navzájem tokové (tržby) a stavové veličiny (aktiva), 

je možné podle Kislingerové (14) sestavit dvěma způsoby: 

• rychlost obratu – udává počet obrátek aktiv za sledované období (obvykle rok), 

Vzorec č. 6: Rychlost obratu 

����� = ��ž�%
��������á	���ž��	����� 

 

Zdroj: (14) 
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• doba obratu – udává počet dní, po které trvá jedna obrátka.  

Vzorec č. 7: Doba obratu 

����	������ = ��������á	���ž��	�����
��č�í	��ž�%/360  

Zdroj: (14) 

3.3.2.3  Ukazatele zadluženosti 

Analýza zadluženosti podává informace o tom, v jakém rozsahu podnik využívá 

ke svému financování dluh. Podnik využívá dva způsoby financování – vlastními a 

cizími zdroji (dluhem). Kvůli riziku věřitelé podniku preferují nižší zadluženost, na 

druhou stranu vlastníci podniku považují za nutnost využití finanční páky, tedy 

zadlužení vyšší (26).  

Kislingerová (14) říká, že vysoká zadluženost totiž nemusí být přímo negativní 

charakteristikou firmy. V případě, že jde o dobře fungující firmu, může finanční páka 

pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu.  

Sedláček (22) uvádí v rámci zadluženosti dva vzorce, a to celkovou zadluženost 

a úrokové krytí. Celková zadluženost vychází z rozvahy a určuje velikost dluhů 

financující aktiva. Používá se pro porovnání s oborovým průměrem. V případě, že je 

celková zadluženost podniku vyšší než oborový průměr, věřitelé váhají s poskytnutím 

úvěru a požadují vyšší úrok.  

Vzorec č. 8: Celková zadluženost 

-�����á	�����ž����� = -��í	��&��á�
-�����á	������ 

Zdroj: (22) 
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Úrokové krytí vypočítává krytí nákladů na cizí kapitál ziskem před úroky a 

zdaněním. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na pokrytí úroků je třeba celého 

zisku. Za kritickou úroveň bývá považována hodnota 3. Za bezproblémovou úroveň se 

považuje až hodnota 8 (20).  

Vzorec č. 9: Úrokové krytí 

ú�����é	��%�í = / 01
&��-��é	ú���% 

Zdroj: (20) 

3.3.2.4  Ukazatele rentability 

Rentabilita, nebo také ziskovost a výnosnost, měří čistý výsledek podnikového 

snažení. Její ukazatele říkají, kolik Kč zisku připadá na 1Kč jmenovatele a zobrazují 

kombinovaný vliv aktivity, likvidity a zadluženosti na zisk (26). 

Podle Kislingerové (13) patří v praxi ukazatele rentability za ty nejsledovanější.  

Mezi nejpoužívanější ukazatele rentability patří rentabilita investovaného kapitálu, 

rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita tržeb.  

Prvním uvedeným ukazatelem rentability je rentabilita investovaného kapitálu. 

Je podstatou je podat informaci o tom, kolik podniku vynáší veškerý investovaný 

kapitál bez ohledu na to, zda se jedná a cizí nebo vlastní. Měří výnosnost podniku bez 

ohledu na jeho finanční strukturu (26). 

Vzorec č. 10: Rentabilita investovaného kapitálu 

2(3/ = / 01
����ℎ����é	���ℎ% + ������í	��&��á� 

Zdroj: (26) 

Druhým ukazatelem rentability je rentabilita aktiv. Synek (26) říká, že se jedná o 

ukazatel měřící efekt způsobený celkovými aktivy. Ukazuje čistou ziskovost celkových 

aktiv podniku.  

Vzorec č. 11: Rentabilita aktiv 

2(5 = č���ý	����	&��	�&���č�é	��-���ář�
-�����á	������  

Zdroj: (26) 
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Třetí ukazatel je rentabilita vlastního kapitálu. Výše uvedený autor tvrdí, že 

rozhodujícím ukazatele výkonosti podniku je rentabilita vlastního kapitálu. Udává, kolik 

Kč zisku připadá na 1Kč kapitálu vloženého vlastníky podniku. Do poměru se zde dává 

čistý zisk (EAT) a vlastní kapitál.  

Vzorec č. 12: Rentabilita vlastního kapitálu 

2(/ = č���ý	����	&��	�&���č�é	��-���ář�
������í	��&��á�  

Zdroj: (26) 

Pro řízení vlastního kapitálu lze použít tři nástroje: rentabilitu tržeb, obrat aktiv a 

finanční páku. Jejich pomocí se vlastníci snaží ovlivňovat výnosnost vlastního kapitálu, 

což pokládají za cíl podnikání. Tento rozklad rentability vlastního kapitálu se nazývá 

Du Pontova analýza (26).  

Kdyby podnik využíval ke svému financování pouze vlastní kapitál, pak by 

došlo k rovnosti mezi ROA a ROE. Podle Synka (26) v dnešní praxi ale většina podniků 

využívá cizí kapitál, proto je Du Pontova rovnice rozšiřována následujícím způsobem:  

Vzorec č. 13: Du Pontova rovnice 

2(/ = 2(5 ∗	 ������
������í	��&��á� 

2(/ = 	�����������	��ž��	 ∗ �����	����� ∗ 8����č�í	&á�� 

2(/ =	 č���ý	������ž�% ∗ ��ž�%������ ∗
������

������í	��&��á� 

Zdroj: (26) 

Posledním ukazatelem rentability je rentabilita tržeb. Ta poukazuje na míru 

schopnosti podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Měří podíl čistého zisku, 

který připadá na 1Kč tržeb (26).  

Vzorec č. 14: Rentabilita tržeb 

2(9 = č���ý	����	&��	�&���č�é	��-���ář�
��ž�%  

Zdroj: (26) 
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3.3.3 Bankrotní a bonitní modely 

Poměrové ukazatele samy o sobě charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

podniku. Pro lepší posouzení finanční situace podniku se vytvářejí skupiny soustav 

ukazatelů, neboť rostoucí počet ukazatelů v modelu umožňuje detailnější zobrazení 

finančně-ekonomické situace podniku (22).  

Dle mého názoru nejpoužívanější skupiny soustav ukazatelů jsou bankrotní a 

bonitní modely, proto jsem se rozhodla jimi v následujícím textu věnovat.  

Podle Sedláčka (22) poskytují bankrotní a bonitní modely diagnostický a 

predikční pohled na to, jak na tom z hlediska finančně ekonomického podnik je a jak se 

mu mělo dařit v budoucnu. Jsou sestaveny pomocí určitých skupin ukazatelů, které 

přiřazují firmám jeden výsledný hodnotící koeficient.  

Kislingerová (13) tvrdí, že rozdíl mezi bankrotními a bonitními modely není 

jednoznačný. Můžou se lišit v účelu, ke kterému byly sestrojeny a v datech, ze kterých 

jednotlivé modely vychází.  

Výčet bankrotních a bonitních velmi rozmanitý a podle mého názoru je na 

zvážení každého analytika, jaký model ve své finanční analýze použije. Poměrové 

ukazatele v jednotlivých modelech někdy požadují hodnoty, kterými analytik 

nedisponuje. Což je případ i této práce, kdy není možno využít bankrotní ani bonitní 

modely obsahující hodnoty cash flow, jelikož veřejně dostupné účetní výkazy klubu 

výkaz cash flow neobsahují. 

V následujícím textu budou popsány tři modely: Kralicekův rychlý test, index 

bonity, Taflerův bankrotní model. 

3.3.3.1  Kralicekův rychlý test 

Kralicekův rychlý test patří mezi modely bonitní a vytvořil ho v roce 1990 Peter 

Kralicek. K sestrojení svého modelu vybral čtyři poměrové ukazatele, a to kvótu 

vlastního kapitálu, dobu splácení dluhu z cash flow, rentabilitu tržeb počítanou nikoli se 

ziskem, ale s cash flow a rentabilitu aktiv (14).  
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Vzorec č. 15: Výpočet Kralicekova rychlého testu 

��ó��	������íℎ�	��&��á�� = ������í	��&��á�
-�����á	������ 

 

����	�&�á-��í	���ℎ�	�	3; = ��á������é + ����ℎ����é	�á����%
-��ℎ	8��<  

2(9 = -��ℎ	8��<
��ž�%  

2(5 = č���ý	����	&��	�&���č�é	��-���ář�
-�����á	������  

Zdroj: (14) 

Na základě vypočítaných výsledků jednotlivých ukazatelů se přidělují firmě 

body a výsledná známka bude vypočtena aritmetickým průměrem vypočítaných hodnot 

jednotlivých ukazatelů (14).  

Tabulka č. 1: Vyhodnocení Kralicekova rychlého testu 

 
Ukazatel 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 
1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

> 30% > 20% > 10% > 0% Negativní 

Doba splácení dluhu 
z CF 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10% > 8% > 5% > 0% Negativní 
ROA > 15% > 12% > 8% > 0% Negativní 

Zdroj: (14) 
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3.3.3.2  Index bonity 

Dalším bonitním modelem je index bonity. Vzorec indexu bonity pracuje se šesti 

vybranými poměrovými ukazateli: 

Vzorec č. 16: Výpočet indexu bonity 

 � = 1,5?�@ + 0,08?�B + 10?�C + 5?�D + 0,3?�E + 0,1?�F 
Kde: 

x1 = cash flow / cizí zdroje 

x2 = celková aktiva / cizí zdroje 

x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

x4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

x5 = zásoby / celkové výkony 

x6 = celkové výkony / celková aktiva 

Zdroj:  (22) 

Situaci podniku lze vyčíst z následující tabulky. Sedláček (22) udává, že cílem 

firmy je co nejvyšší výsledek.  

Tabulka č. 2: Vyhodnocení Indexu bonty 

Hodnoty IB Hodnocení situace 
IB < -2 extrémně špatná 
IB ∈	(-2;-1)	 velmi špatná 
IB ∈	(-1;0) Špatná 
IB ∈	(0;1) určité problémy 
IB ∈	(1;2) Dobrá 
IB ∈ (2;3) velmi dobrá 
IB > 3 extrémně dobrá 

Zdroj: (22) 

3.3.3.3  Taflerův bankrotní model 

Podle výše zmíněného autora vznikl Taflerův bankrotní model roku 1977 a 

k jeho sestrojení je potřeba čtyř poměrových ukazatelů, které mají v rovnici tohoto 

modelu svou váhu.  

 

 



24 
 

Vzorec č. 17: Výpočet Taflerova bankrotního modelu 

1 = 0,53	2	@ + 0,13	2B + 0,18	2C + 0,16	2D 
Kde: 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva / cizí zdroje 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

R4 = tržby / celková aktiva 

Zdroj: (22) 

Tento autor také uvádí, že pro finančně zdravé podniky musí dosahovat T-index 

hodnoty větší než 0,3. U firmy dosahující hodnoty T-indexu 0,2 už se dá s vysokou 

pravděpodobností očekávat bankrot.  

3.4  Prognostické metody 

Tvorba prognóz je zastřešena vědou jménem prognostika.  Je to činnost snažící 

se pomocí analýzy minulého vývoje promítnout historickou zkušenost do budoucna. 

Svými poznatky pomáhá uplatňovat představy o budoucím vývoji v hospodářské a 

společenské praxi. Prognostiku lze považovat za vědu stále vznikající a vyvíjející se. 

Její teoretické poznatky se opírají o výsledky výzkumu mnoha vědních disciplín (18).  

Předpověď budoucích událostí podle Kutscheruaera (18) popisuje prognóza.  

K nalezení prognóz vede více cest, proto je jejich charakteristickým rysem variantnost, 

které je dosaženo z pravděpodobnostního charakteru prognóz. Předmětem prognóz je 

jejich praktická využitelnost, která odlišuje prognózu od predikce jako obecné 

schopnosti lidského myšlení uvažovat o budoucnosti.  

Výše uvedený autor rozděluje prognózy podle objektu prognózy na ekonomické, 

sociálně-politické a věděcko-technické a podle délky časové období na krátkodobé (1-

18 měsíců), krátkodobé (2-5 let) a dlouhodobé, které jsou delší než 5 let.  

Pro variantnost poznávání budoucnosti jsou velmi často kombinovány různé 

metody. Používanými metodami pro nastínění budoucího vývoje jsou kvalitativní 

(expertní) a kvantitativní (statistické) metody (18).  
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3.4.1  Kvalitativní metody 

Štědroň (25) uvádí, že předmětem kvalitativních metod je získávání 

informací od odborníků v různých časových horizontech. Vychází z předpokladu, že 

týmovou spoluprací je možné získat větší počet nápadů než od izolovaných 

jednotlivců.  

3.4.1.1  Brainstorming 

Pro svou rychlost a operativnost hodně často využívaná metoda v prognostice 

je tzv. „burza nápadů“ neboli brainstorming. Brainstorming je založen na získávání 

co nejvíce nápadů na dané téma. Nápady se množí v rychlé diskuzi skupiny 

nepřesahující dvacet členů (25).  

Podle Štědroně (25, str. 19) diskuze probíhá podle stanovených pravidel, která 

říkají, že: 

• „experti by měli mít podobné společenské postavení a měli by disponovat 

podobnou úrovní vzdělání, 

• diskuze musí probíhat v klidném, přátelském prostředí uvolněnosti, 

neformálnosti a optimismu, 

• není vhodné do týmu zařazovat skeptiky kvůli snaze o co největší úspěch 

diskuze 

• přednesené nápady se anonymně zaznamenávají, 

• konečné formulace a evaluace diskuze provádí jiná skupina odborníků podle 

písemného záznamu.“ 

3.4.1.2  Panel expertů 

Jedná se o kvalitativní metodu, která je založena na vynikajících technických 

znalostí řešené problematiky. Vyžaduje spolupráci expertů z více různých oborů, 

kteří shromažďují velké množství dat během určitého časového úseku. Na základě 

těchto dat pak sepíší zprávu, která informuje o variantách vývoje zkoumané 

problematiky (25).  
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3.4.1.3  Metoda Delphi 

Nejužívanější metodou je podle Štědroně (25) delfská metoda. Dá se 

považovat za extenzní a zdokonalení metody předchozího panelu expertů. Je také 

součástí kvantitativní analýzy rizik, neboť dokáže určit, co se může stát a za jakých 

podmínek. 

Výše zmíněný autor také tvrdí, že delfská metoda popisuje postup pro 

stanovení odborného odhadu budoucího vývoje, který spočívá v anonymním více 

kolovém expertním odhadu několika desítek odborníků. V tomto více kolovém 

dotazování mezi sebou experti anonymně komunikují, upřesňují a přizpůsobují své 

postoje o možných vývojích s ostatními. Výsledky jsou pak statisticky zpracovány. 

Výstupem je sestavení konečné zprávy o stanoveném odhadu budoucího vývoje. 

Cílem metody Delphi je nastínění vývoje v dané oblasti, vyjasnit nesoulady mezi 

experty a odborníky a stanovit priority do budoucna. 

3.4.1.4  Metoda analogie 

Štědroň (25, str. 47) definuje metodu analogie takto:  

„Metoda analogie vychází z možnosti přenosu výsledků průběhu procesu ve známém 

velkém systému na jiný velký systém na základě příbuznosti obou systémů.“  

Metoda se využívá v těchto případech: 

• hledání analogie vývoje prognózovaného procesu s jiným procesem, který už 

byl ukončen (tzv. analogie historická), 

• nalézání podobností ve vývoji technicko-ekonomického systému s vývojem 

biologického systému, 

• určení vývoje trendu na základě trendu, u něhož známe prognózu (25).  

3.4.2  Kvantitativní metody 

Metody extrapolace neboli metody kvantitativní, říkají, že vývoj v budoucnosti 

bude analogický s vývojem v minulosti. Do této skupiny patří metody zpracování 

časových řad, regresní a korelační analýza a analýza a prognóza časových řad (18).  

 

 



27 
 

3.4.2.1  Časové řady 

Štědroň (25) uvádí časové řady jako chronologicky uspořádané údaje, které 

nám umožňují sledování určitého ukazatele v rámci jeho časového vývoje.  

Hindls (11, str. 246) popisuje časovou řadu jako „posloupnost věcně a 

prostorově srovnatelných pozorování (dat), která jsou jednoznačně uspořádaná z 

hlediska času ve směru minulost − přítomnost. Analýzou (a podle potřeby případně i 

prognózou) časových řad se pak rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto 

řad (a případně k předvídání jejich budoucího chování)." 

3.4.2.2  Dělení časových řad 

Podle Štědroně (25) je možné dělit časové řady podle různých kritérií. 

Podle náhodnosti hodnot lze dělit časové řady na deterministické a 

stochastické. Deterministické časové řady neobsahují žádný náhodný prvek. Jejich 

hodnoty je možno dokonale a bezchybně předpovídat. Časové řady, které nelze 

popsat matematickým vztahem se stálými funkčními parametry a ve kterých se 

vyskytuje náhodný prvek, nazýváme stochastické (25).  

Dále se časové řady dělí podle odvozených a neodvozených ukazatelů. Za 

odvozené považujeme časové řady relativních ukazatelů. Jedná se o řadu odvozenou 

z absolutních ukazatelů, která má zpravidla intenzivní charakter (např. údaje o 

tempu růstu). Neodvozenou časovou řadou je řada absolutních ukazatelů, která je 

dána pozorováním nebo měřením a je extenzivního charakteru (např. údaje o 

velikosti tržeb) (25).  

Časové řady můžeme dělit i podle vztahu hodnot k času. První skupinou 

tohoto dělení jsou časové řady okamžikových ukazatelů, které se vztahují ke 

konkrétnímu časovému okamžiku (např. stav zásob k určitému dni) a využívají 

hodnot veličin stavových. Druhou skupinou jsou intervalové časové řady, jejichž 

údaje se vztahují k časovému úseku. Vznikají na základě hodnot veličin tokových 

(25).  

Posledním dělením časových řad se vyznačuje tím, zda jde o časovou řadu 

dlouhodobou nebo krátkodobou. Předmětem zájmu dlouhodobých časových řad, 

jejichž hodnoty jsou sledovány zejména déle než rok, je vývoj, modelace a 
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extrapolace trendu. Naopak hodnoty sledované méně než jeden rok zobrazují 

krátkodobé časové řady. Jsou to týdenní, měsíční a čtvrtletní řady a sledují se zde 

sezónní vlivy (25). 

3.4.2.3  Model časové řady 

Pro analýzu časových řad je nutné nejdřív porozumět hodnotám časové řady, 

což je základ i pro předpověď budoucího vývoje.  

Štědroň (25) uvádí, že model časové řady se zabývá popisováním tvorby 

hodnot časové řady. Je obvykle zobrazován jednou nebo více stochastickými 

rovnicemi. Aplikace modelu při zkoumání časové řady lze popsat několika kroky. 

Prvním krokem analýzy je zformulovat model nějakým matematickým zápisem, 

který vychází z charakteru vstupních dat. Druhou fází je identifikace modelu 

s konkrétními daty a výsledkem je matematický zápis s konkrétními parametry, 

odpovídající konkrétní časové řadě. Třetím krokem je testování konkrétní časové 

řady, tedy ověření platnosti na základě empirických dat.  

Mezi nejpoužívanější metody analýzy časových řad podle Štědroně (25, str. 52) 

patří: 

• „dekompozice neboli rozklad časových řad 

• Box – Jenkinsova metodologie 

• Lineární dynamické modely 

• Spektrální analýza časových řad.“  

3.4.2.4  Rozklad časové řady 

Předpoklad pro dekompozici časové řady je takový, že proces generující 

danou časovou řadu, je závislý na čase. Není možné ho ovlivnit žádnou jinou 

proměnnou. Podstatou této metody je hodnoty časové řady rozložit na několik 

složek. Rozklad časové řady má za úkol lépe charakterizovat chování hodnot a tím i 

celé časové řady. Tento aspekt je důležitý pro předpověď vývoje těchto hodnot i pro 

předpověď vývoje původní časové řady (25).  
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V případě tzv. aditivní dekompozice, lze hodnoty časové řady yt vyjádřit 

pomocí součtu: 

Vzorec č. 18: Aditivní dekompozice 

%J = 1J + 3J + 9J + /J 

Zdroj: (25) 

První složkou rozkladu je podle Štědroně (25) trendová složka (Tt) neboli 

trend. Zobrazuje tendenci vývoje dané časové řady. Trend může být rostoucí, 

klesající nebo konstantní. Je výsledkem faktorů, které působí na zkoumaný jev 

dlouhodobě stejným směrem. Nejčastěji je zobrazována přímkou, což do jisté míry 

umožňuje nastínění jejího budoucího vývoje.  

V rámci kalendářního roku dochází ke kolísání okolo trendu, což nám 

vystihuje složka sezónní (St) (25). 

Za nejspornější složku časové řady je podle výše uvedeného autora 

považována cyklická složka (Ct). V této složce jde o střídání fáze růstu a fáze 

poklesu, přičemž jednotlivé cykly mají nepravidelnou proměnnou délku a amplitudu. 

Typickým příkladem cyklické složky je tzv. obchodní cyklus, který charakterizuje 

růst a pokles ekonomické aktivity.  

Poslední složka dekompozice časové řady je náhodná (reziduální) složka 

(Et). Jde o složku, která se vyskytuje v každé časové řadě a která zbývá po vyloučení 

trendové, sezonní a cyklické složky. Skládá se z náhodných nesystematických 

výkyvů, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi. V dekompozici na ní 

není kladen takový důraz jako na složky předchozí (25). 

3.4.2.5  Regresní analýza 

Definice podle Kropáče (17, str. 125): 

„Nejpoužívanějším způsobem popisu vývoje časové řady je regresní analýza, 

protože umožňuje nejen vyrovnání dat časové řady, ale také prognózu jejího dalšího 

vývoje. Základním problémem je volba vhodného typu regresní funkce. Ten určujeme z 

grafického průběhu časové řady nebo na základě předpokládaných vlastností trendové 

složky, podle ekonomických úvah“.  
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Hindls (11) uvádí, že podstatou regresní analýzy je vystihnout pomocí 

regresní funkce závislosti mezi dvěma proměnnými. Nutností je znalost dvojce 

empirických hodnot proměnných x a y a jejich vzájemný průběh, což nám umožní 

provádět odhad hodnot závisle proměnné y na základě zvolených hodnot nezávisle 

proměnné x.  

Kropáč (17) uvádí, že existuje několik typů regresních funkcí, které lze 

rozdělit na lineární a nelineární. Mezi lineární funkce patří například parabola, 

hyperbola, logaritmická funkce a lineární regrese. Nelineárními funkcemi jsou 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova křivka. 

Nejčastěji používanou funkcí je přímková (lineární) regrese, která je kvůli 

své jednoduchosti a netěžké interpretaci parametrů oblíbená. Její pomocí definujeme 

vztah dvou kvantitativních proměnných x a y proložením přímky, která nejlépe 

vystihuje průběh jejich závislosti. Předpokladem měřených dat je, že souřadnice x 

jsou nezávislé a souřadnice y závislé proměnné. V grafu si lze lineární regresy 

představit jako přímku, která je nejblíže všem bodům (24). 

 

Vzorec č. 19: Lineární regrese 

% = � + � ∗ ? 

Kde:  

y je závislá proměnná,  

x je nezávislá proměnná,  

a,b jsou neznámé parametry přímky. 

Zdroj: (24) 

 Ve výše uvedeném vzorci konstanta a měří vzdálenost průsečíku regresní přímky 

s osou y od počátku souřadnic (hodnota regresní funkce pro x=0). Konstanta b udává 

sklon úhlu, který regresní přímka svírá s osou x (jde vlastně o tangens tohoto úhlu).  
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Pro odhady parametrů se využívá metoda nejmenších čtverců, která je založena na 

minimalizaci tzv. reziduálního součtu čtverců: 

Vzorec č. 20: Metoda nejmenších čtverců 

9 =K(%� − %�L)B 

Zdroj: (24) 

tj. součtu čtverců rozdílů pozorovaných hodnot yi od hodnot yi´ teoreticky 

vypočtených (24). 

Podle Štědroně (25, str. 55) metoda nejmenších čtverců „slouží k aproximaci 

statistických dat pomocí vhodné analytické funkce. Patří mezi matematicko-

statistické metody a pomáhá k vyrovnání časové řady, respektive k extrapolaci jejího 

trendu. Odhaduje parametry funkce s cílem přiblížení hodnot co nejvíce hodnotám 

původní řady. 

Štedroň (25, str. 55) také uvádí, že pro tvorbu metody nejmenších čtverců 

jsou potřeba dvě základní podmínky: 

• „součet odchylek skutečných a vyrovnaných hodnot musí být roven nule, 

• součet druhých mocnin (čtverců) odchylek skutečných a vyrovnaných hodnot 

musí být minimální.“ 
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4  METODOLOGICKÁ ČÁST 

V metodologické části bude stručně popsán postup práce. Součástí kapitoly je 

vymezení předmětu výzkumu, zdrojů dat a metody, kterých bylo při zpracování 

praktické části bakalářské práce využito.  

4.1  Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu je hokejový klub HC Sparta Praha a analýza jeho 

minulého hospodaření s návrhem tří možných prognóz vývoje finanční situace do 

roku 2020. Analyzováno je celkem osm let, ze kterých vychází i jednotlivé 

prognózy.  

4.2  Zdroje dat 

Pro vypracování této bakalářské práce byla použita data a informace z 

výročních zpráv a účetních výkazů klubu z let 2005-2012. Data byla čerpána hlavně 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které jsou pro finanční analýzu nezbytné. Pro 

vyhodnocení minulého hospodaření klubu a objasnění faktů i z hlediska sportovní 

stránky posloužily archivní články dostupné z webových stránek klubu.  

4.3  Analýza dat 

4.3.1  Finanční analýza 

V počáteční fázi finanční analýzy se nachází snaha o dobrou orientaci 

v účetních výkazech. K tomu slouží analýza absolutních ukazatelů, která se dělí na 

analýzu horizontální a vertikální (26).  

Obě dvě tyto analýzy budou sestaveny pro jednotlivé složky rozvahy a 

výkazu zisku a ztrát. Tímto krokem budou ve sledovaném období zjištěna fakta 

přesných čísel ohledně majetku, zdrojů, ze kterých majetek pochází a také jakých 

hospodářských výsledků HC Sparta Praha v těchto letech dosahuje. V rámci 

horizontální analýzy bude nastíněn i vývoj těchto položek ve sledovaném období.  
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 Jako druhá fáze finanční analýzy je vypočítána poměrová analýza, která 

podle Synka (26, str. 35) „pracuje s poměrovými ukazateli vypočtenými jako podíl 

z absolutních ukazatelů.“  

Pro analyzovaných osm let hospodaření HC Sparta Praha budou vypočítány 

ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability, přesně podle uvedených 

vzorců v teoretické části.  

Další částí jsou bankrotní a bonitní modely, které je možno podle Sedláčka 

(22, str. 105) definovat jako „ú čelově vytvořené soustavy ukazatelů sestavené za 

účelem posouzení finanční situace podniku i její predikce.“  

Pro předmět zkoumání byl vytvořen Taflerův bankrotní model.  

Veškeré výsledky finanční analýzy pochází z výpočtu vzorců uvedených 

v teoretické části práce.  

4.3.2  Prognostické metody 

Na poslední část, modelaci prognóz, je možno využít kvalitativních nebo 

kvantitativních metod. Jelikož z finanční analýzy vyplynou data v podobě časových 

řad, budou v práci použity kvantitativní metody, konkrétně metoda lineární regrese, 

která bude aplikována za pomoci metody nejmenších čtverců. 

4.4  Vyhodnocování dat 

Veškeré výsledky plynoucí z použitých metod v rámci finanční analýzy 

budou zpracovány do grafů a tabulek, a to hlavně díky lepší vypovídající schopnosti 

a přehlednosti zkoumané problematiky. Pro modelování prognóz bude použita 

funkce Forecast v programu Excel.  
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5  PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1  Historie HC Sparta Praha 

HC Sparta Praha je jedním z tradičních českých hokejových klubů v současné 

době hrající nejvyšší hokejovou ligu České republiky Tipsport extraligu. HC Sparta 

během své historie získala celkem osm mistrovských titulů, poslední v sezóně 

2006/2007. Za posledních 10 let je Sparta téměř pravidelným účastníkem play-off. 

Výjimkou byla sezona 2010/11, která se klubu vůbec nevydařila a po jejím konci 

patřilo Spartě 12. místo. Domácím stadionem Sparty byla Tipsport arena, ale od 

sezony 2015/2016 se klub stěhuje z Holešovic do vysočanské O2 Areny. Barvami 

klubu jsou žlutá, modrá, červená a rudá. 

Hokejový klub Sparta Praha patří mezi nejznámější a nejúspěšnější hokejové 

kluby působící v československé, resp. české historii ledního hokeje. Prvopočátky 

vzniku klubu se datují k roku 1893, kdy vznikl klub se jménem AC Královské 

Vinohrady. Dne 6. Prosince 1903 vyjeli poprvé členové bandy hokeje pod hlavičkou 

AC Sparta. Na ledě proháněli místo puku gumový míček. Roku 1909 hráče učaroval 

kanadský hokej a o klubu se začalo povídat nejen doma, ale také v zahraničí.  

Roku 1932 se na pražské Štvanici otevřel stadion s první umělou zimní 

plochou u nás. Společně s ostatními pražskými kluby se stal základnou i pro Spartu. 

V roce 1936 se uskutečnil první ročník celostátní ligy, která nesla název 

Československá hokejová liga. Hned v první sezoně této ligy nechyběla ani Sparta a 

3. Ledna 1937 odehrála první ligové utkání proti Vítkovicím. 

V roce 1950 vinou sestupu Sparta opustila nejvyšší hokejovou ligu 

Československa. Hned v další sezoně ale vybojovala své místo mezi elitu zpět a od 

té doby už v nejvyšší národní soutěži nikdy nechyběla. V sezoně 1952/53 a 1953/54 

Sparta dosáhla největších úspěchů a pod názvem Spartak Sokolovo vybojovala dva 

tituly Mistra ligy za sebou. Další etapou úspěchů byl přelom 80. a 90. let 19. století, 

kdy sparťané v sezoně 1989/90 a 1992/93 získali další dva tituly. Jako další úspěch 

zaznamenala HC Sparta Praha v sezoně 1996/97, kdy se probojovala do finálové 

skupiny Evropské ligy. Po několika smolných sezonách ukázala Sparta opět svou 

sílu v ročníku 1999/00, kdy se popáté radovala z ligového prvenství. Ve stejném 
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roce se jí znovu podařilo probojovat se do finálových bojů Evropské ligy a získala 

druhé místo.  

Od té doby se Spartě podařilo ještě třikrát vyhrát extraligu, a to v sezonách 

2001/2002, 2005/2006 a 2006/2007. 

Během své bohaté historie Sparta obměňovala svá jména, vídat jsme ji mohli 

např. pod názvy Sokol Praha, Sokol Bratrství Sparta, Sokol Sparta Sokolovo, TJ 

Sparta ČKD Praha. Roku 1990 dostal klub název HC Sparta Praha, který si drží 

dodnes (12).  

5.2  Představení společnosti HC Sparta Praha a.s. 

Název společnosti: HC Sparta Praha a.s. 

Sídlo: Za Elektrárnou 419, Praha 7, 170 00 

IČO: 618 60 875 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 180 000 000Kč 

Předmět podnikání: 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor  

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

• poskytování tělovýchovných služeb Ostraha majetku a osob 

Společnost HC Sparta Praha a.s. vznikla 1. února 1995. Navázala na činnost 

občanského sdružení HC Sparta Praha existujícího od roku 1993 a převzala tak 

veškerou klubovou aktivitu.  

Od sezony 2012/13 je Sparta součástí Sportovního holdingu Praha (SHP), což je 

sportovní subjekt sdružující několik sportovních klubů a sportovních událostí v České 

republice. SPORTOVNÍ HOLDING PRAHA, a.s. je jediným akcionářem obchodní 

společnosti HC Sparta Praha a.s.. Základní kapitál společnosti činí 180 000 000 Kč. 

Existuje celkem 10Ks akcií na jméno a jmenovitá hodnota jedné akcie je 18 000 000 

Kč.  
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HC Sparta Praha a.s. se chová jako samostatný subjekt a SHP od ní očekává 

chování s péčí řádného hospodáře. Z tohoto vyplývá fakt, že úlohou společnosti HC 

Sparta Praha a.s. je udržovat bezproblémový chod hokejového klubu, kde hlavní složku 

tvoří seniorský extraligový tým. Dalšími úkoly je výchova mládeže a podpora 

veškerých jejích sportovních aktivit. Co se příjmů společnosti týče, největší podíl mají 

příjmy z prodeje reklamy, dále pak příjmy z pronájmu haly a vstupné z extraligového 

ledního hokeje. 

Organizační struktura společnosti HC Sparta Praha a.s. je rozdělena do těchto divizí: 

• extraligový „A“ tým 

• ekonomicko-provozní 

• mládežnické hokejové týmy 

• obchod a reklama 

Management klubu je propojen s managementem Sportovního holdingu Praha. 

Tabulka č. 3: Vedení klubu HC Sparta Praha 

Výkonný ředitel SHP a.s. a 
člen představenstva 

Robert Speychal 

Předseda představenstva  Petr Bříza 

Finanční ředitelka SHP 
a.s. 

Zuzana Holá 

Sportovní manažer Patrik Martinec 

Personální manažerka 
SHP a.s 

Ivana Vavřichová 

Obchodní ředitel SHP a.s. Tomáš Klimíček 

Marketingový ředitel SHP 
a.s. 

Jan Kryšpín 

Ředitel komunikace a PR 
SHP a.s. 

Richard Adamec 
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5.3  Finanční analýza 

5.3.1  Analýza rozvahy 

Jednotlivé analýzy jsou sestaveny z informací dle výročních zpráv a účetních 

výkazů klubu za sledované období let 2005-2012.   

5.3.1.1  Horizontální analýza aktiv 

Jak již víme z teoretické části práce, horizontální analýza nám podává 

informace o vývoji jednotlivých položek v čase. První analyzovanou složkou 

rozvahy je vývoj aktiv klubu, který je zpracován v relativním vyjádření do tabulky č. 

4. V absolutním vyjádření lze vývoj aktiv sledovat na grafu č. 1.  

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv (procentuální vyjádření) 

 2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Celková aktiva 44,76 16,35 -7,32 11,72 -10,98 8,38 10,41 

Stálá aktiva 7,55 9,49 20,07 -3,17 -2,44 -1,104 18,85 

DM nehmotný -13,53 -55,53 -24,89 -33,14 -16,24 -25,51 252,05 

DM hmotný  7,79 10,09 20,24 -3,10 -2,42 -1,07 18,61 

Oběžná aktiva 196,76 15,69 -45,94 75,02 -29,22 1,26 27,11 

Zásoby -4,86 52,39 -24,76 15,05 29,22 -44,19 39,05 

Krátkodobé 
pohledávky 

249,58 32,59 -53,18 77,44 -20,43 -0,37 22,08 

Krátkodobý fin. 
Majetek 

194,2 -48,85 -7,31 115,05 -80,76 117,11 55,13 
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Graf č. 1: Vývoj aktiv 

 

Vývoj celkových aktiv je od roku 2005 velmi kolísavý. Do roku 2007 

zaznamenala celková aktiva pozvolný růst. Zlom přišel mezi lety 2007 a 2008, kdy 

položka klesla o -7,42% (absolutně -9 556 tis. Kč). Tato skutečnost byla ovlivněna 

hlavně prudkým poklesem Krátkodobých pohledávek, které v tomto období klesly o 

více než 53%. Mezi lety 2008 a 2009 lze pozorovat další růst, který je vystřídaný 

dalším poklesem o 10,98% v období let 2009/2010. Od roku 2010 se opět projevuje 

pozvolný růst. 

Stálá aktiva nevykazují ve sledovaném období nějaké výrazné změny. Z grafu 

č. 1 je patrné, až na některé výjimky v letech 2010 a 2011, že od počátku roku 2005 

zaznamenávají stálá aktiva mírný růst po celé sledované období. Největší 

pozorovanou změnou vzhledem k předchozímu roku je období let 2007 a 2008 a 

narůst této položky skoro 10 000 tis. Kč. Co se týče jednotlivých částí stálých aktiv, 

tak největší změna byla spatřena u dlouhodobého nehmotného majetku v období 

2011/2012. Z výroční zprávy z roku 2012 je patrné, že příčinou tohoto růstu je 

položka Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, která se změnila o 160 tis. Kč. 

Největší změny ve vývoji jsou pozorovány v oběžných aktivech, konkrétně 

v položce Krátkodobé pohledávky. Oběžná aktiva do roku 2007 rostou, mezi lety 

2007 a 2008 je ovšem zaznamenán prudký pokles o 45% a následně v letech 

2008/2009 opět prudký nárůst o 76% vzhledem k předchozímu roku, což bylo 
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způsobeno především pozitivní změnou Krátkodobého finančního majetku. 

V následujícím období pak oběžná aktiva zaznamenávají mírný pokles, na kterém se 

opět nejvíce podílí Krátkodobé pohledávky a Krátkodobý finanční majetek. U zásob 

je největší změna pozorována v období 2006/2007, kdy položka vzrostla o 52,39% 

(1 272 tis. Kč). 

Zajímavé je období let 2011 a 2012, kdy byl u všech položek aktiv 

zaznamenán pozitivní růst vzhledem k předchozímu roku. 

5.3.1.2  Horizontální analýza pasiv 

Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv (procentuální vyjádření) 

 2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Celková pasiva 44,76 16,35 -7,32 11,72 -10,98 8,38 10,41 

Vlastní kapitál 76,11 710,52 -14,62 34,28 -18,37 -27,31 0,16 

Základní kapitál 0 28,57 0 0 0 0 0 

VH minulých let -2,97 -11,04 -0,54 3,2 -2,87 4,6 5,34 

VH běžného úč. 
Období 

241,16 -95,41 -690,38 -300,19 -171,95 21,36 -100,41 

Cizí zdroje 6,86 -42,55 32,15 -8,82 1,1 27,26 49,49 

Dlouhodobé 
závazky 

-3,38 20,63 -60,97 1288,33 -78,42 9,43 655,6 

Krátkodobé 
závazky 

32,46 -48,33 47,47 -14,14 6,53 27,5 42,3 

Bankovní úvěry -98,48 1877,14 -97,63 -100 0 0 0 

 

Graf č. 2: Vývoj pasiv 
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Při pohledu na graf č. 2 můžeme vidět, že i vývoj pasiv za sledované období 

je velmi rozmanitý. Jelikož celková pasiva se rovnají celkovým pasivům, průběh 

Celkových pasiv je srovnatelný s grafem č. 1. Rozdíly jsou ovšem patrné 

v podsložkách Celkových pasiv. Zajímavý je vývoj Vlastního kapitálu, který 

v období 2005-2007 zaznamenává vysoký růst. Jeho změna je zásadní v období 

2006-2007, kdy se tato položka změnila o 710,52%. Tato změna byla způsobena tím, 

že se položka dostala z mínusových do plusových čísel díky pozitivní změně 

Výsledku hospodaření z minulých let a také navýšením Základního kapitálu o 40 

000 tis. Kč. V letech 2007-2008 Vlastní kapitál klesá, a to vzhledem k velké změně 

ve Výsledku hospodaření běžného účetního období, kdy se Sparta dostala ze zisku 

do ztráty. Při pohledu do tabulky č. 5 lze celkově pozorovat veliké změny v položce 

Výsledek hospodaření za účetní období způsobené střídavým dosahováním zisku a 

ztráty klubu. 

Vývoj Cizích zdrojů se ze začátku projevuje mírným růstem, který následně 

vystřídá prudký pokles v letech 2006-2007. Tato velká změna byla způsobena 

snížením Krátkodobých závazků. V letech 2007-2008 dochází k nárůstu Cizích 

zdrojů o 32,15% a největší zásluhu na tom měly opět Krátkodobé závazky. Velmi 

zajímavou změnu můžeme pozorovat v položce Bankovní úvěry. Ty se do roku 2009 

střídaly prudkými poklesy a nárůsty. Největší změna ve vývoji byla zaznamenána 

mezi lety 2005-2006, kdy se Bankovní úvěry změnily o -15 833 tis. Kč. Zajímavé je, 

že podle účetních výkazů od roku 2009 Sparta nevyužívá ke svému financování 

Bankovní úvěry vůbec.  

5.3.1.3  Vertikální analýza aktiv 

Cílem vertikální analýzy je zjistit, jak se určitá položka účetního výkazu 

podílí na vybrané bilanční sumě. 
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Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková 
aktiva 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Stálá aktiva 68,87 51,16 48,14 62,37 54,06 59,24 54,06 58,2 

DM nehmotný 0,78 0,47 0,18 0,14 0,09 0,08 0,06 0,18 

DM hmotný  68,08 50,69 47,96 62,23 53,97 59,16 54 58,02 

Oběžná aktiva 20,67 42,37 42,14 24,58 38,51 30,4 28,4 32,69 

Zásoby 3,29 2,16 2,83 2,30 2,37 3,44 1,77 2,23 

Krátkodobé 
pohledávky 

12,79 30,89 35,2 17,79 38,25 25,25 23,21 25,66 

Krátkodobý 
fin. majetek 

4,59 9,32 4,10 4,10 7,89 1,7 3,41 4,8 

Časové 
rozlišení 

10,46 6,46 9,72 13,05 7,43 10,36 17,54 9,11 

 

Graf č. 3: Struktura aktiv 

  

Vertikální analýza aktiv je vztažena k Celkovým aktivům. Z grafu č. 3 je 

jasné, že skoro ve všech sledovaných letech jsou hlavní složkou Celkových aktiv, 

tedy majetku podniku, položky Stálých aktiv, a to hlavně Dlouhodobý hmotný 

majetek. Pouze v roce 2007 se Stálá aktiva dostanou pod 50% z Celkových aktiv.  

Dalším velkým podílem na celkovém majetku jsou Krátkodobé pohledávky, 

dále pak Krátkodobý finanční majetek a Zásoby. Podle výročních zpráv jsou 

zásobami Sparty hlavně výstroj a výzbroj „A“ mužstva a mládeže a reklamní 

předměty.  
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Poslední část, která se podílí na Celkových aktivech, je Časové rozlišení, do 

něhož spadají Náklady a Příjmy příštích období. Pod těmito položkami se v případě 

Sparty skrývají přestupy hráčů, podpisy hráčských smluv, což jsou Náklady příštích 

období a nevyfakturovaná reklamní plnění za běžné období v podobě Příjmů příštích 

období.  

5.3.1.4  Vertikální analýza pasiv 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková pasiva 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál -32,76 -5,27 27,66 25,48 30,62 28,08 18,84 17,09 

Základní kapitál 180,66 124,8 137,9 148,8 133,19 149,62 138,05 125,04 

Kapitálové 
fondy 

27,1 18,72 16,09 17,36 15,54 17,46 16,04 14,59 

VH minulých let -247 -166 -127 -136 -125 -137 -132 -126 

VH běžného úč. 
Období 

7,37 17,36 0,68 -4,36 7,82 -6,32 7,08 0,03 

Cizí zdroje 107,25 79,17 39,09 55,73 45,49 51,66 60,66 82,13 

Dlouhodobé 
závazky  

0,8 0,54 0,56 0,23 2,91 0,7 0,71 4,87 

Krátkodobé 
závazky 

85,7 78,41 34,82 55,41 42,58 50,96 59,95 77,26 

Bankovní  
Úvěry 

20,75 0,22 3,71 0,1 0 0 0 0 

Časové 
rozlišení 

25,52 26,10 33,26 18,79 23,89 20,26 20,51 0,78 
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Graf č. 4: Struktura pasiv 

 

Pasiva podniku chápeme jako zdroje, ze kterých pochází majetek podniku. 

Stejně jako u vertikální analýzy aktiv, jsou jednotlivé složky pasiv vztaženy k sumě 

Celkových pasiv. Tabulka č. 7 ukazuje vybrané složky pasiv vypočítaných podle 

účetních výkazů. Samotnou strukturu pasiv ukazuje graf č. 4. Z něj lze vyčíst, že 

v roce 2005 a 2006 byl záporný Vlastní kapitál, což bylo způsobeno velkou sumou 

Výsledku hospodaření za minulá období, která jsou v celém sledovaném období 

negativní. V roce 2007 už je ale Vlastní kapitál kladný, což je dáno navýšením 

Základního kapitálu o 40 000 tis. Kč od pana Charouze a snížení Neuhrazené ztráty 

minulých let. V dalších letech už je Vlastní kapitál kladný a na Celkových pasivech 

podniku se podílí v průměru 20%. 

Další významnou složkou zdrojů Sparty jsou Cizí zdroje, konkrétně 

Krátkodobé závazky, které měly na Celkových pasivech největší podíl právě v letech 

2005, 2006 a 2012. V roce 2007 došlo k uhrazení půjčky od BPA Sport Marketing 

ve výši 9 207 tis. Kč a na grafu č. 4 tak lze pozorovat snížení celkových Cizích 

zdrojů. V roce 2012 došlo k velkému nárůstu Cizích zdrojů. Podle účetních výkazů 

z roku 2012 tuto změnu způsobily hlavně Závazky z obchodních vztahů a 

Krátkodobé přijaté zálohy  

Větší podíl než u aktiv Sparty má na struktuře pasiv Časové rozlišení, které 

se podílí na Celkových pasivech podniku za sledované období v průměru 24%. 
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V těchto položkách lze najít Výdaje a Výnosy příštích období. Výdaji jsou provize 

z reklamních plnění a mezi Výnosy příštích období patří přestupy hráčů, reklamní 

plnění a permanentní vstupenky. 

5.3.2  Analýza výkazu zisku a ztrát 

U výkazu zisku a ztrát se sleduje vývoj a struktura jednotlivých položek 

podílejících se na celkovém hospodářském výsledku podniku. Jak víme z teoretické 

části práce, výsledek hospodaření se zjistí rozdílem mezi výnosy a náklady. 

Analyzovanými složkami VZZ budou tedy skupiny těchto dvou položek. 

5.3.2.1  Horizontální analýza výnosů 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza výnosů (procentuální vyjádření) 

 2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Výnosy 4,16 24,61 8,79 -16,86 -3,15 -12,88 62,76 
Provozní výnosy 3,27 25,65 8,83 -16,97 -3,08 -13,44 63,09 

Tržby za prodej zboží 0,35 47,02 186,08 -55,78 -62,2 131,14 -59,2 

Tržby z prodeje 
vlastních výrobků a 
služeb 

3,86 20,68 9,68 -24,63 -10,85 3,87 50,8 

Tržby z dlouhodobého 
majetku 

-100 0 335,29 -84,46 -100 0 0 

Finanční výnosy 993,79 -85,02 -17,24 116,25 -33,53 344,64 21,25 
Mimořádné výnosy - - - - - - - 

 

Graf č. 5: Vývoj výnosů 
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Vývoj výnosů se jeví do roku 2008 pozitivně, neboť neustále roste. Největší 

pozitivní změnou v tomto období je rozdíl mezi lety 2006 a 2007, kdy dochází 

k růstu této položky o 24,01%. Jak už tomu dokazují předchozí výsledky, zlom ve 

vývoji nastal v kritickém roce 2008, během nějž došlo k poklesu výnosů o necelých 

17%. Rok 2008 nastartoval ve vývoji této položky negativní trend poklesu, který 

trval až do roku 2011. Největší změnou, a to velmi pozitivní, se stal rok 2012, 

během kterého vzrostly Celkové výnosy o 62,76% vzhledem k předchozímu roku. 

Co se týče vývoje položky Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, lze si na 

grafu č. 5 všimnout, že takřka kopírují průběh Celkových výnosů. Je to dáno faktem, 

že tato položka se podílí na Celkových výnosech Sparty nejvíce, jak bude uvedeno 

v rámci vertikální analýzy.   

Co se týče ostatních složek Celkových výnosů, jako jsou Tržby za prodej 

zboží, Tržby z dlouhodobého majetku a Finanční výnosy, jsou sice vývojové 

procentuální změny ve sledovaném období občas velmi vysoké, ale jelikož se na 

Celkových výnosech podílí opravdu nepatrnými částkami, nemá cenu se jejich 

vývojem zabývat do hloubky. 

5.3.2.2  Horizontální analýza nákladů 

Tabulka č. 9: Horizontální analýza nákladů (procentuální vyjádření) 

 2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Náklady -2,91 35,96 12,48 -23,8 7,93 -12,81 55,91 
Provozní náklady -3,71 36,89 12,73 -24,03 7,93 -13,25 56,19 

Náklady na prodej 
zboží 

-46,69 64,96 203,2 -63,48 -68,25 505,08 -23,33 

Výkonová spotřeba -1,26 42,82 7,51 -20,07 -8,16 0,4 35,98 
Spotřeba materiálu a 
energie 

0,58 -2,92 34,72 -22,27 1,47 -27,32 114,63 

Služby -1,53 49,73 4,85 -19,79 -9,33 4,18 28,49 

Osobní náklady -15,78 2,9 32,82 -20,72 3,43 -12,6 83,57 

Mzdové náklady -10,41 5,64 44,55 -16,4 4,83 -10,07 90,15 

Finanční náklady 264,62 -45,92 -43,61 81,26 7,82 68,65 30,24 
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Graf č. 6: Vývoj nákladů 

 

Stejně jako u výnosů, data grafu č. 6 a tabulky č. 9 byla vybrána z účetních 

výkazů na základě toho, jak moc se jednotlivé složky nákladů klubu podílí na 

Celkových nákladech. Jak bude naznačeno ve vertikální analýze, největším podílem 

na Celkových nákladech jsou Služby. Opět jako u výnosů si lze všimnou, že 

procentuální změny ve vývoji složek méně podílejících se na Celkových nákladech 

klubu jsou občas velké, pro vývoj Celkových nákladů nejsou tolik zásadní. 

Na grafu č. 6 je viditelné, že Celkové náklady klubu po mírném poklesu o 

2,91% z let 2005-2006 začínají strmě růst až do roku 2008. Právě mezi rokem 2006 

a 2007 je zaznamenám největší růst nákladů, a to o 35,96% a největší podíl na tom 

mají samozřejmě Služby se svými 49,73%. Od roku 2008 je vývoj Celkových 

nákladů kolísavý a střídá se růst s poklesem. Zásadním zlomem je rok 2012, kdy 

Celkové náklady narostly oproti předchozímu roku o necelých 56%. 

5.3.2.3  Horizontální analýza VH  

Nejsledovanější hodnotou jakéhokoliv podniku je bezpochyby výsledek 

hospodaření. Ten může nabývat buď kladných (zisk) nebo záporných (ztráta) 

hodnot. U horizontální analýzy VZZ tedy nesmíme zapomenout na to nejdůležitější, 

a to vývoj hospodářského výsledku Sparta za sledované období. 
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Tabulka č. 10: Horizontální analýza výsledku hospodaření (procentuální 
vyjádření) 

 2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

VH za běžné 
účetní období 

241,16 -95,41 -690,38 -300,19 -171,95 21,36 -100,41 

Provozní VH 221,53 -79,64 -236,99 -382,86 -156,34 -8,59 -111,43 

Finanční VH -62,94 427,6 -52,75 60 41,77 -37,61 54,92 

 

Graf č. 7: Vývoj výsledku hospodaření 

 

Při sledování vývoje u této položky nás nejvíc zajímá Provozní a Finanční 

výsledek hospodaření, které jsou výsledkem rozdílu Provozních a Finančních 

výnosů a nákladů viz výše. Výsledek hospodaření za účetní období dostaneme 

součtem Provozního, Finančního, Mimořádného VH, od kterého odečteme Daň 

z příjmů za běžnou činnost.  

Z výše uvedeného grafu vidíme, že se podnik vyskytuje střídavě ve ztrátě a 

zisku. V letech 2005-2007 Sparta vykazuje zisk, který nejdřív v roce 2006 prudce 

vzroste o 241,16% na hodnotu 19 477 tis. Kč. Následuje prudký pokles o 95% 

v letech 2006-2007. Mezi roky 2007/2008 je procentuální změna ve vývoji nejvyšší, 

a to -690,38%. Tato skutečnost je dána tím, že v tomto období se Sparta dostává ze 

zisku do ztráty. V roce 2009 se situace Sparty dostane opět do podoby vykázaného 

zisku, a to v celkem slušné hodnotě 10 566 tis. Kč, aby se v následujících letech 

2010 a 2011 ocitla znovu ve ztrátě. K poslední změně ve sledovaném období 

dochází v roce 2012, kdy se Sparta po dvou ztrátových letech dostává opět do zisku.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VH za účetní období 5709 19477 894 -5278 10566 -7602 -9226 38

Provozní VH 6103 19623 3996 -5474 15484 -8723 -7974 911

Finanční VH -394 -146 -836 -395 -632 -896 -559 -866
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Procentuální změny ve vývoji oproti předchozím rokům jsou zobrazeny 

v tabulce č. 10. Vysoká čísla změn jsou dány právě neustálými výkyvy mínusových 

a plusových hodnot VH. Nejmenší změny lze vidět u Finančního VH.  

5.3.2.4  Vertikální analýza výnosů 

V rámci vertikální analýzy byly zvoleny jako vztažné veličiny Celkové 

výnosy, Celkové náklady a Výsledek hospodaření za běžné účetní období. 

Tabulka č. 11: Vertikální analýza výnosů 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Provozní výnosy 99,91 99,06 99,89 99,91 99,78 99,85 99,21 99,41 

Tržby za prodej 
zboží 

0,43 0,42 0,49 1,29 0,69 0,27 1,17 0,32 

Výkony 96,34 96,06 93,03 93,77 85,01 78,26 93,3 86,45 

Tržby 
z dlouhodobého 
majetku 

0,46 0 0,01 0,05 0,009 0 0 0 

Ostatní provozní 
výnosy 

2,68 2,58 6,35 4,78 14,07 21,32 4,64 12,65 

Finanční výnosy 0,09 0,94 0,11 0,09 0,22 0,15 0,79 0,59 

Mimořádné 
výnosy 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Graf č. 8: Struktura výnosů 
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Jako první je analyzována skladba Celkových výnosů. Největším podílem 

výnosů Sparty jsou Výkony, neboli Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Kromě let 2009, 2010 a 2012 se Výkony podílely na Celkových výnosech více jak 

90%. Z výročních zpráv je možno vyčíst, že největší podíl na položce Výkony mají 

tržby z reklamních aktivit. Dále sem pak patří tržby ze vstupenek, z kulturních 

událostí, ale také tržby z transferu hráčů nebo nájemné. Druhou významnou 

položkou Celkových výnosů jsou Ostatní provozní náklady. Jak patrné na grafu č. 8, 

nepatrnou zásluhu na výnosech májí i Finanční výnosy, které jsou největší v letech 

2006 a 2011.  

5.3.2.5  Vertikální analýza nákladů 

Tabulka č. 12: Vertikální analýza nákladů 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Provozní náklady 99,7 98,88 99,55 99,78 99,47 99,47 98,96 99,14 

Náklady na prodej 
zboží 

0,63 0,35 0,42 1,13 0,54 0,16 1,11 0,55 

Spotřeba materiálu 10,69 11,08 7,91 9,48 9,67 9,09 7,57 10,43 

Služby 72,32 73,35 80,77 75,29 79,25 66,58 79,55 65,56 

Osobní náklady 9,58 8,31 6,29 7,43 7,73 7,4 7,42 8,74 

Ostatní provozní 
náklady 

2,61 3,39 0,43 4,31 0,87 10 4,31 11,17 

Finanční náklady 0,3 1,12 0,45 0,22 0,53 0,53 1,03 0,86 

Mimořádné 
náklady 

0 0 0 0 0 0 0,01 0 
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Graf č. 9: Struktura nákladů 

 

Na Celkových nákladech mají největší podíl Služby, které tvoří i většinu 

Provozních nákladů. Za sledované období se tato položka na nákladech podniku 

podílí v průměru 75%. Za sumami těchto položek můžeme najít odměny a prémie 

hráčů i trenérů, náklady na ubytování nebo třeba náklady na zdravotnické služby 

nebo kondiční testy. Další výraznou položkou Celkových nákladů jsou Osobní 

náklady. Výroční zprávy Sparty informují, že mezi Osobními náklady se skrývají 

mzdy a prémie zaměstnanců, dále pak náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění a odměny členům statutárních orgánů společnosti. Jednou z posledních 

významných položek na struktuře Celkových nákladů je Spotřeba materiálu, která se 

skládá z nákladů na výzbroj a výstroj, týmové oblečení, ale také například léky a 

vitamíny nebo iontové nápoje. Nepatrnou položkou struktury nákladů jsou Finanční 

náklady, které na Celkových nákladech podíleli nejvíc v letech 2006 a 2011 a to 

kolem 1%. 
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5.3.2.6 Vertikální analýza HV 

Graf č. 10: Struktura hospodářského výsledku 

 

Co se týče struktury Výsledku hospodaření za běžnou činnost, je vidět z grafu 

č. 10, že největší podíl tvoří Provozní HV. V letech 2008, 2010 a 2011 jsou data 

vztaženy k -100% díky vykázané ztrátě. Druhou a nepatrnou položkou struktury VH 

je Finanční výsledek hospodaření, který byl za celé sledované období záporný. 

V roce 2011 byl poprvé vykázán i Mimořádný VH, a to v negativní hodnotě -28 tis. 

Kč.  

5.3.3  Analýza poměrových ukazatelů 

Po analýze absolutních ukazatelů, jejíž hlavní funkcí je podat informační 
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měla lépe vypovídat o výkonnost podniku. 
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5.3.3.1  Ukazatele likvidity 

Tabulka č. 13: Ukazatele likvidity 

Ve výše uvedené tabulce jsou zobrazeny výsledky všech tří stupňů ukazatele 

likvidity. T řetí stupeň likvidity, tedy běžná aktivita, by se měla pohybovat kolem 

hodnot 1,5-2,5. Při pohledu na výsledky v jednotlivých letech můžeme vidět, že 

těchto čísel Sparta ani v jednom analyzovaném roce nedosahuje. Nejvíce se 

bezproblémovým hodnotám běžné likvidity Sparta blíží v roce 2007, což může být 

dáno faktem splacení půjčky od BPA Marketing s.r.o., která byla součástí 

Krátkodobých závazků.  

Co se týče druhého stupně likvidity, tam by se měly hodnoty pohybovat 

v intervalu od 1-1,5. Těchto hodnot Sparta dosahuje pouze v roce 2007, kdy je 

výsledek pohotové likvidity 1,13. V dalších letech jsou výsledky pohotové likvidity 

velmi nepříznivé.  

Hodnoty prvního stupně likvidity by dosahovat hodnoty 0,5. Této hodnoty 

Sparta nedosahuje ani v jednom roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 0,24 0,54 1,21 0,44 0,9 0,6 0,47 0,42 

Pohotová likvidita 0,2 0,51 1,13 0,4 0,85 0,53 0,44 0,39 

Peněžní likvidita 0,05 0,12 0,12 0,07 0,19 0,03 0,05 0,06 
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Graf č. 11: Vývoj likvidity 

  

Na grafu č. 11 je zobrazen vývoj sledovaného období, ze kterého je patrné, že 

nejlepší likvidity Sparta dosahovala v roce 2007 a 2009. Nejhorší výsledky likvidity 

jsou zaznamenány v letech 2005 a 2008. 

5.3.3.2  Ukazatele aktivity  

Tabulka č. 14: Ukazatele aktivity 

Aktivita podává informace o tom, jak podnik hospodaří se svými aktivy. 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za rok, přičemž největší zájem je o 

neustálé navyšování této položky. Zrychlování obratu totiž znamená pro podnik 

vyšší tržby. Nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele jsou v letech 2005 a 2008. Co 

můžeme považovat za znepokojující, že v letech 2009-2011 se tyto hodnoty neustále 

snižují. V roce 2012 vykazuje hodnota opět trošku příznivějších hodnot. 

Doba obratu zásob udává počet dní od nákupu zásob do prodeje výrobků. 

Z vertikální analýzy už víme, že zásobami Sparty jsou hlavně výzbroj a výstroj a 

reklamní předměty, u kterých je jasné, že doba jejich obratu nebude trvat nějak 
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Běžná likvidita Pohotová likvidita Peněžní likvidita

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 2,47 1,77 1,83 2,19 1,47 1,46 1,42 1,92 

Doba obratu zásob 4,79 4,41 5,56 3,78 5,81 8,46 4,5 4,19 

Doba inkasa 
pohledávek 

18,62 62,97 69,11 29,24 69,27 62,12 58,99 48,22 

Doba odkladu 
plateb 

124,71 159,83 68,36 91,1 104,42 125,37 152,35 145,18 
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dlouho. Obecně je dobré, když se tento ukazatel snižuje. Vývoj obratu zásob u 

Sparty je kolísavý, ale jelikož se nejedná o nějaké zásadní změny, nemusíme se nad 

tím pozastavovat.  

Dalším ukazatelem aktivity je Doba inkasa pohledávek. Udává počet dní, za 

které se pohledávky přemění v peníze. Obecně je snaha udržovat nižší hodnotu toho 

ukazatele, tedy co nejméně dnů. V letech 2005 a 2008 je Doba inkasa pohledávek 

nejrychlejší, v dalších analyzovaných letech se hodnota pohybuje v průměru dvou 

měsíců.  

Posledním analyzovaným ukazatelem aktivity podniku je Doba odkladu 

plateb, který udává počet dní, po které nejsou splaceny závazky. Nejpříznivější 

hodnotou tohoto ukazatele byl výsledek v roce 2007. Jinak nejsou tyto hodnoty ve 

sledovaných letech moc příznivé, což signalizuje, že Sparta není moc spolehlivá 

v placení svých závazků. Nejvyšší hodnotu vykazuje rok 2006 díky velké přijaté 

půjče. Situace v následujícím roce se obrací a hodnota ukazatele je nejnižší, a to 

díky tomu, že v tomto roce byly splaceny závazky společnosti BPA marketing a také 

díky kapitalizaci půjčky od pana Charouze.  

5.3.3.3  Ukazatele zadluženosti  

Další skupinou poměrové analýzy jsou ukazatele zadluženosti, které měří 

rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluh. Nejvíce sledovanými ukazateli 

zadluženosti jsou Celková zadluženost a Úrokové krytí, jejichž hodnoty pro 

jednotlivá léta jsou zaznamenána v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15: Ukazatele zadluženosti 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Celková 
zadluženost 
(%) 

107,24 79,17 39,09 55,73 45,48 51,66 60,65 82,13 

Úrokové 
krytí 

16,92 20,07 87,78 -293 248 -283 -220 2,5 

Ukazatelem vycházejícím z dat rozvahy je Celková zadluženost, která dává 

do podílu celkový dluh (cizí zdroje) a celková aktiva. Nejvyšší hodnota je 

zaznamenána v roce 2005, ve kterém byla Sparta nucena použít vyšší hodnotu 

Cizích zdrojů kvůli záporné hodnotě Vlastního kapitálu. Hodnota Cizích zdrojů tak 

převyšovala hodnotu Celkových aktiv, proto je hodnota vyšší než 100%. Další vývoj 
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ukazatele značí čím dál menší využití dluhu k financování chodu Sparty. V roce 

2007 je hodnota ukazatele nejmenší, a to opět kvůli již zmíněné kapitalizaci půjčky 

od pana Charouze a snížení Krátkodobých závazků. Kromě roku 2009, kdy se 

hodnota oproti předchozímu roku snížila, vykazuje tento ukazatel opět rostoucí trend 

znamenající opětovné navyšování Cizích zdrojů.  

Úrokové krytí vychází z dat VZZ a je podílem VH před zdaněním a 

placených úroků. Tento ukazatel udává, jak dosažený zisk pokrývá náklady na cizí 

kapitál. Hodnota 1 by znamenala, že na pokrytí nákladů na cizí kapitál je potřeba 

celého zisku. V bezproblémové situaci se podnik nachází, jestliže hodnota dosahuje 

čísla 8. Jak je vidět z výše uvedené tabulky, v letech, kdy Sparta vykazuje zisk, 

nemá s úrokovým krytím žádné problémy a několikrát hodnotu 8 převyšuje. Problém 

nastává u let 2008, 2010 a 2011, kdy se Sparta pohybuje ve ztrátě, tudíž i hodnoty 

ukazatele jsou negativní. V roce 2012 také hodnota ukazatele není příliš uspokojivá 

vzhledem k nízkému EBIT.   

5.3.3.4  Ukazatele rentability 

Nejsledovanějším ukazatelem výkonnosti podniku bývají ukazatele 

rentability, které měří výsledek podnikového snažení.  

Tabulka č. 16: Ukazatele rentability 

 

Hodnota rentability aktiv (ROA) je dána podílem čistého zisku a celkových 

aktiv a podává informace o tom, jak efektivně firma vytváří zisk pomocí celého 

svého majetku. Nejlepší hodnotou ROA je v roce 2006 17,36%, což je dáno poměrně 

velkým vykázaným ziskem. V letech 2008, 2010 a 2011 bylo hospodaření Sparty 

záporné, proto jsem záporné i hodnoty ROA.  

Rentabilita tržeb (ROS) měří podíl čistého zisku připadající na 1 Kč tržeb. 

Opět lze vidět, že negativní hodnoty ukazatele se objevují v letech 2008, 2010 a 

2011, kdy je Sparta ve ztrátě. V ostatních letech sledovaného období se vyvíjí 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 0,0737 0,1736 0,0068 -0,0436 0,0781 -0,0631 -0,0707 0,0003 

ROE -0,2249 -3,2939 0,0248 -0,1712 0,2553 -0,2249 -0,3756 0,0015 

ROS 0,0297 0,0983 0,0037 -0,0199 0,0532 -0,0431 -0,0499 0,0001 
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ukazatel v plusových hodnotách, přičemž nejlepším výsledkem je 9,83% z roku 

2007. 

Nejsledovanějším ukazatelem rentability vůbec je rentabilita vlastního 

kapitálu, který je podílem čistého zisku a vlastního kapitálu. Měří efektivnost, 

s jakou podnik využívá vlastní kapitál. Při pohledu do tabulky lze vidět, že hodnoty 

ROE nejsou příliš příznivé. V letech 2005 a 2006 se hodnoty pohybují v mínusových 

hodnotách. V tomto případě je tomu tak díky mínusovým hodnotám Vlastního 

kapitálu, který Sparta v těchto letech vykázala, což lze vidět i u vertikální analýzy 

pasiv. Negativní hodnoty ukazatele se objevují i v letech 2008, 2010 a 2011, což už 

není způsobeno Vlastním kapitálem, ale vinou negativního vývoje hospodářského 

výsledku Sparty, tedy ztráty v těchto letech. Příznivější situace je v letech 2007 a 

2009, kdy hodnoty dosahují 2,48%, resp. 25,53%. Rok 2009 je tedy nejúspěšnějším 

rokem v rámci ROE, což je dáno hlavně velmi pozitivním ziskem v hodnotě 10 566 

tis. Kč. Vývoj jednotlivých hodnot lze vidět na grafu č. 12. 

Graf č. 12: Vývoj rentability 

 

Na rentabilitě vlastního kapitálu se podílí tři položky, a to rentabilita tržeb, 

obrat aktiv a finanční páka. Při řízení rentability vlastního kapitálu tak lze použít 

tyto tři nástroje. Rozklad tří ukazatelů ROE se nazývá Du Pontova rovnice, jak víme 

už z teoretické části. 
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Tabulka č. 17: Rozklad Du Pont 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ROS 0,0297 0,0983 0,0037 -0,0199 0,0532 -0,0431 -0,0499 0,0001 

Obrat aktiv 2,47 1,77 1,83 2,19 1,47 1,46 1,42 1,92 
Finanční 
páka 

-3,052 -18,97 3,6157 3,9248 3,2653 3,5609 5,309 5,8522 

ROE -0,2249 -3,2939 0,0248 -0,1712 0,2553 -0,2249 -0,3756 0,0015 

Při pohledu do tabulky č. 17 můžeme vidět, které položky se na ROE podílí 

nejvíce. Ukazatel finanční páky je v roce 2005 a 2006 velmi negativní, což je dáno 

tím, že se Vlastní kapitál v těchto letech vyvíjel v negativních hodnotách. V dalším 

vývoji je ale zřejmé, že Finanční páka ovlivňuje ROE pozitivním způsobem. 

Pozitivní vliv na ROE má po celé období i Obrat aktiv. Velmi malou měrou se na 

rentabilitě vlastního kapitálu podílí rentabilita tržeb. 

5.3.4  Analýza soustav ukazatelů 

V teoretické části jsme se dozvěděli, že bankrotní a bonitní modely dávají 

zprávu o tom, zda je podnik finančně zdravý a zda mu v blízké budoucnosti nehrozí 

bankrot. Vzhledem k tomu, že ve veřejně dostupných výročních zprávách klubu 

nejsou výkazy o peněžních tocích, jejichž údaje jsou součástí většiny bankrotních i 

bonitních modelů, byl pro analýzu Sparty vybrán Taflerův bankrotní model. 

5.3.4.1 Taflerův bankrotní model 

Součástí Taflerova modelu jsou čtyři poměrové ukazatele, z nich každý má 

v rovnici určenou svou váhu, což už je rozebráno v teoretické části. Pro finančně 

zdravý podnik by se výsledný index měl pohybovat v hodnotách větších než 0,3. 
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Tabulka č. 18: Taflerův bankrotní model 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT/Krátkodobé 
závazky 

0,0456 0,1173 0,0368 -0,046 0,1368 -0,083 -0,058 0,0002 

Oběžná 
aktiva/Cizí  
Zdroje 

0,0251 0,0696 0,1401 0,0573 0,1101 0,0765 0,0609 0,0518 

Krátkodobé 
závazky/Aktiva 

0,1542 0,1411 0,0627 0,0997 0,0766 0,0917 0,1079 0,1391 

Tržby/Aktiva 0,3958 0,2826 0,2934 0,3503 0,2349 0,2341 0,2267 0,3065 

T-index 0,6207 0,6106 0,5331 0,4609 0,5584 0,3192 0,3374 0,4976 

Tabulka č. 18 nám nabízí veškeré vypočítané hodnoty poměrových ukazatelů 

i konečný výsledek Taflerova indexu. Vidíme, že Sparta ve všech sledovaných 

letech splňuje kritérium finančně zdravého podniku. Trend vývoje se sice klesající, 

ale hlavní je, že hodnoty T-indexu jsou pořád větší než 0,3. 

Nejvyšší a nejpozitivnější hodnoty pro Taflerův model plynou z ukazatele 

Tržby/Aktiva, což je pochopitelné vzhledem k těmto hodnotám vykazovaným 

v účetních výkazech.  

5.4  Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Z analýzy rozvahy bylo zjištěno, že majetek klubu se vyvíjí kolísavě, dá se 

však říct, že za celé období zde můžeme pozorovat nárůst této položky. Zajímavé je 

sledování zdrojů, ze kterých majetek Sparty pochází. Vlastní kapitál se v letech 2005 

a 2006 pohyboval v záporných hodnotách, v roce 2007 došlo ke kapitalizaci půjčky 

od Antonína Charouze a od té doby je hodnota Vlastního kapitálu Sparty v kladných 

číslech. Co je z naměřených výsledků zřejmé, Sparta používá ke svému financování 

spíše cizí zdroje a od roku 2010 dochází k jejich navyšování vinou rostoucích 

Krátkodobých závazků. Zajímavou skutečností je i to, že od roku 2009 nepoužívá 

Sparta ke svému hospodaření bankovní úvěry. Za zmínku stojí zmínění faktu, že od 

roku 2010 Sparta disponuje Rezervním fondem ve výši 5 689 tis. Kč, který byl 

vytvořen z kladného hospodářského výsledku z roku 2009.   
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Vertikální analýzou rozvahy byla zjištěna hodnoty struktury jednotlivých 

aktiv a pasiv. Největší měrou se na aktivech podílí dlouhodobý majetek, u pasiv je to 

již zmíněný cizí kapitál.  

U analýzy VZZ byly analyzovány tři hlavní položky tohoto výkazu, a to 

celkové výnosy, celkové náklady a hospodářský výsledek. Jak víme, hospodářský 

výsledek je dán rozdílem výnosů a nákladů. Za osm sledovaných let se Sparta 

nachází třikrát v situaci, kdy náklady převýší výnosy a hospodářský výsledek je 

negativní, čili dochází ke ztrátě. Jsou to léta 2008, 2010 a 2011. Hlavní příčiny 

vývoje nejsledovanější veličiny nejen co se Sparty týče, budou uvedeny 

v následujícím textu.  

Vertikální analýza VZZ ukazuje strukturu výnosů, nákladů a hospodářského 

výsledku. Největší položkou výnosů jsou Tržby z vlastních výrobků a služeb, za 

kterými se skrývají tržby z reklamy, tržby z kulturních akcí pořádaných v Tipsport 

Areně, tržby ze vstupenek, ale také tržby z transferů hráčů. Na nákladech se největší 

měrou podílí Služby, které skrývají sumy odměn a prémií hráčů i trenérů, pronájmy 

sportovišť, dále náklady na ubytování, dopravu na zápasy nebo také například 

zdravotnické služby a kondiční testy. 

Analýza poměrových ukazatelů celkově nepřinesla moc pozitivní výsledky. 

Ukazatele likvidity dosáhly požadovaných hodnot pouze u jednoho případu z roku 

2007, a to u pohotové likvidity. Příčinou špatných hodnot tohoto ukazatele je 

specifičnost odvětví, kdy hodnoty Oběžných aktiv jsou oproti Krátkodobým 

závazkům dost nízké, a to hlavně kvůli nízkým hodnotám Zásob. U ukazatelů 

aktivity byly zjištěny hodnoty celkem čtyř ukazatelů. U Obratu aktiv, Doby obratu 

zásob a Doby inkasa pohledávek jsou hodnoty přípustné, ovšem problém nastává u 

Doby odkladu plateb, což signalizuje, že Sparta není moc spolehlivá v placení svých 

závazků. Pro větší zhodnocení výsledků aktivity by bylo potřeba srovnání 

s odvětvovým průměrem. Z ukazatelů zadluženosti plyne, že Sparta ke svému 

financování využívá hlavně cizí zdroje. Jen v letech 2007 a 2009 se hodnoty 

Celkové zadluženosti pohybují pod 50%. V roce 2007 byla hodnota tohoto ukazatele 

nejpříznivější, a to kvůli snížení Krátkodobých závazků v rámci kapitalizace půjčky 

od pana Charouze.  V rámci upřednostňování cizích zdrojů před vlastními Sparta 

ohrožuje svou stabilitu. Co se týče Úrokového krytí, tam jsou hodnoty v pořádku až 
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na roky, kdy se klub pohybuje ve ztrátě. Ukazatele rentability jsou především 

ovlivněny hospodářským výsledkem. Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje velké 

výkyvy, hlavně díky záporným hodnotám Vlastního kapitálu v prvních dvou letech 

sledovaného období. Celkově nejpříznivěji pro rentabilitu vyšel rok 2009. Nejhůře 

jsou na tom roky 2008, 2010, 2011, ve kterých Sparta dosahuje záporného výsledku 

hospodaření. 

Poslední částí v rámci finanční analýzy bylo sestavení příslušného 

bankrotního modelu. Z velkého množství byl vybrán Taflerův bankrotní model, 

podle kterého vyšla Sparta jako stabilní, co se týče finanční situace. Faktem zůstává, 

že nejvyšší měrou na tomto modelu mají hodnoty tržeb, které Sparta nemá zrovna 

malé. Pro objektivnější analýzu v rámci bankrotních a bonitních modelů by bylo 

nutné sestavit větší množství, což v důsledku absence výkazu cash flow nebylo 

možné. 

Závěrem hodnocení je fakt, že většinu nepříznivých hodnot naměřených 

ukazatelů hodně ovlivňují nepříliš slavné výsledky hospodaření z minulých let a také 

hodnota cizích zdrojů. V rámci jakéhokoliv výrobního podniku by některé hodnoty 

poměrových ukazatelů vycházejících z analýzy hospodaření Sparty značilo 

existenční potíže. 

Je nutno uvést fakt, že společnost HC Sparta Praha a.s. není klasickým výrobním 

podnikem. Operuje totiž ve specifickém sportovním odvětví, pro které je v České 

republice typické spíše snaha o získávání prostředků na pokrytí každoročního rozpočtu 

než maximalizace zisku. To samozřejmě záleží na sportovních výsledcích daného 

sportovního klubu. U Sparty tomu není jinak.  

5.5  Zhodnocení finanční analýzy vzhledem ke sportovním výsledkům 

V rámci hodnocení výsledků finanční analýzy vzhledem ke sportovním 

výsledkům nás bude zajímat určitě výsledek hospodaření v těchto letech. Pro 

přehlednost sportovních výsledků klubu vzhledem k analyzovanému období slouží 

tabulka č. 19. 
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Tabulka č. 19: Konečné umístění v Extralize 

 Umístění 

2012 5. 

2011 12. 

2010 7. 

2009 3. 

2008 6. 

2007 1. 

2006 1. 

2005 5. 

Z finanční analýzy vyplynulo, že nejlepšími roky v rámci výsledku hospodaření 

byly roky 2005, 2006, 2007, 2009 a 2012. Při pohledu do tabulky č. 19 můžeme vidět, 

že v těchto letech Sparta dosahovala i nejlepších sportovních výsledků. Úspěchy týmu 

přitahují neustále větší pozornost sponzorů, kteří mají zájem se podílet na podpoře 

klubu. Ať už kvůli zviditelnění nebo prestiži. Z velkého zájmu sponzorů samozřejmě 

plyne velké množství finanční prostředků a pro Spartu to znamená velké příjmy, díky 

kterým si může dovolit třeba i zlepšování nebo udržování kádru mužstva a vyplácení 

prémií. To analogicky vede k vyšší motivaci hráčů dosahovat těchto výsledků dál a dál. 

Tento výrok potvrzují roky 2005, 2006 a 2007, kdy se klub stal dvakrát mistrem ligy.  

Jedním z nejhorších let v rámci hospodářského výsledku byl rok 2008. V tomto 

roce se klub poprvé za sledované období dostal ze zisku do ztráty. Z výroční zprávy lze 

vyčíst, že tato situace byla zapříčiněna celosvětovou krizí, díky které došlo ke ztrátě 

sponzorů. Z důvodu krize byly vykázány menší tržby v rámci kulturních a 

společenských akcí. Díky účasti v evropské lize byly zvýšeny i odměny hráčům, což 

Sparta trošku kompenzovala navýšením vstupného. Tohoto roku Sparta v české 

extralize dosáhla 6. místa, což oproti předchozím dvěma mistrovským sezonám nebylo 

příliš uspokojující. K tomuto výsledku lze připočítávat ztrátu sponzorských prostředků, 

neboť vypadnutí již ve čtvrtfinále play-off s sebou nese méně zápasů, tím pádem nižší 

zviditelnění reklam na dresech, ledové ploše atd., za což sponzoři poskytují klubům 

finanční prostředky. Tento fakt uvedl i Petr Bříza v offline rozhovoru zpracovaném 

Vojtěchem Gibišem (1) na webových stránkách HC Sparta Praha: 
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„Neúspěšná sezona a neúčast v bojích play-off pro nás znamená nejen frustraci 

naší, našich fanoušků či partnerů. Nedosáhli jsme na plánovaná umístění, a to pro nás 

znamená finančně značné ztráty nejen z menších příjmů ze vstupného, ale i nevyplacení 

nasmlouvaných bonusů za účast v play off ze smluv s našimi partnery.“  

Po nevydařeném roce 2008 Petr Bříza prohlásil, že chce do týmu přivést 

špičkové útočníky, což ovšem opět souviselo s potřebou finančních prostředků na jejich 

zaplacení. Mnoho partnerů potvrdilo sounáležitost s klubem a nadšení z oslav dvou 

titulů, u kterých mohly být přítomni, se rozhodli Spartu podpořit i nadále. Petr Bříza se 

nechal slyšet, že na shánění finančních prostředků má Sparta skvělý tým lidí a byl 

přesvědčen o tom, že se to povede. V roce 2009 Sparta opět dosáhla třetího místa 

v české extralize. V tomto roce Sparta vykázala zisk ve výši 10 566 tis. Kč, na kterém 

podle výroční zprávy z toho roku mělo největší podíl uplatnění smluvních penálů 

z nedodržení výnosů z reklamního plnění, které bylo způsobeno hospodářskou krizí 

v oblasti reklamy. Je vidět, že i takovéto události lze sportovním klubům přinést 

důležité finance (1).  

 Po jednom z úspěšnějších roků přišlo období let 2010 a 2011, které se Spartě 

výsledkově vůbec nepovedlo. V obou letech dosáhla svých nejhorších výsledků za celé 

sledované období, přičemž v roce 2011 to bylo předposlední místo v české extralize. Dá 

se říct, že těmito výsledky byla Sparta nepříjemně zaskočena. V roce 2010 dosáhla 

Sparta hospodářského výsledku ve výši -7 602 tis. Kč. Výroční zpráva z tohoto roku 

uvádí, že hlavní roli v tomto negativním výsledku hospodaření má pokles příjmů ze 

vstupného, na které měly vliv výsledky seniorského extraligového teamu, a zhoršená 

situace na trhu reklamy. Za sportovní krizí této sezony stojí neúspěch draze placených 

hráčů a Sparta se tak rozhodla pro snížení jejich platů a převedení těchto částek na nový 

prémiový řád, který by měl motivovat hráče nejen v základní části, ale také v play-off. 

Pro rok 2011 došlo k výrazné přeměně kádru a Sparta doufala v lepší výsledky. Které se 

ale nedostavily a přišel naprosto katastrofický scénář, který nikdo nečekal. Sparta 

skončila v roce 2011 na dvanáctém místě. Při zhodnocení sezony Petr Bříza 

v rozhovoru na webu HC Sparta Praha uvedl zpracovaném Radkem Papáčkem (21): 

„Byli jsme spolu s trenéry na začátku sezony přesvědčeni, že se nám tým podařilo 

vhodně doplnit. Bohužel se ale nepodařila najít ta správná chemie v týmu, nefungovalo 

nám téměř nic a propadali jsme se až do této situace.“ 
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 Hospodářským výsledem roku 2011 byla ztráta ve výši -9 226 tis. Kč a jako 

příčiny negativního výsledku výroční zpráva tohoto roku udává podobné roku 2010. Po 

této neúspěšné sezoně byly provedeny změny jak v týmu, tak na vedoucích pozicích HC 

Sparta Praha.  

 Změny, které ve Spartě po nevydařené sezoně nastaly, přinesly zlepšení v roce 

2012, kdy extraligový tým opět zasáhl do bojů v play-off a skončil celkově na pátém 

místě. V rámci hospodářského výsledku byl zaznamenán zisk ve výši 38 tis. Kč a po 

dvou letech ve ztrátě se klub ocitl opět v kladném výsledku. Příčinami této pozitivní 

změny byly podle výroční zprávy úspory nákladů v provozu arény, došlo k enormnímu 

zvýšení tržeb díky pronájmu arény. Podařilo se udržet si reklamní partnery. Velkou 

měrou se na hospodaření klubu podepsal i klub HC Lev Praha, který svou přítomností 

přispěl jak zvýšenými tržbami, ale také zvýšenými náklady plynoucí z využívání haly.  
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6  PROGNÓZA VÝVOJE 

Pro prognózu vývoje je potřeba nashromáždění co nejvíce dat a informací z let 

minulých. V rámci zhodnocení finanční analýzy klubu HC Sparta Praha a porovnání 

jejího vývoje vzhledem ke sportovním výsledkům bylo zjištěno, že hospodářská situace 

klubu se vyvíjí stejně jako sportovní výsledky. Proto i jednotlivé prognózy budou 

vycházet z dat úspěšných či neúspěšných let jak v rámci sportovních výsledků, tak v 

rámci výsledku hospodaření. 

Celkově budou navrženy tři možnosti prognóz, a to realistická prognóza, 

optimistická prognóza a pesimistická prognóza.  

6.1  Realistická prognóza 

Hodnoty realistické prognózy vycházejí ze všech osmi analyzovaných let. Ze 

všech tří prognóz tedy dle mého názoru nejlépe odpovídá i možnému budoucímu 

finančnímu vývoji.  

Tabulka č. 20: Realistická prognóza 

  Výnosy Náklady HV 
2005 197154 191445 5709 
2006 205357 185880 19477 
2007 255891 252731 894 
2008 278403 284272 -5278 
2009 231478 216626 10566 
2010 224185 233804 -7602 
2011 195300 203861 -9226 
2012 317878 317833 38 

2013 273173,964 281352,607 -8509,32143 

2014 275996,732 288282,268 -12286,9821 
2015 275015,531 287056,301 -11512,9388 
2016 284023,043 298121,036 -13585,3756 
2017 303525,254 322305,071 -17569,0018 
2018 315417,495 332938,013 -16995,7936 
2019 322931,865 343699,668 -19610,0883 
2020 314112,438 338526,719 -23105,0524 

Z grafu č. 13 i tabulky č. 20 můžeme vidět, že hodnoty nákladů i výnosů po 

mírném poklesu v roce 2013 nabírají vzestupnou tendenci, která je dána trendem hodnot 

z let minulých. 
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Hospodářský výsledek se po celou dobu budoucího vývoje pohybuje 

v záporných hodnotách, v letech 2015 a 2018 vykáže oproti předchozímu roku mírné 

zlepšení, které ale není nikterak velké.  

Graf č. 13: Realistická prognóza 
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6.2  Optimistická prognóza 

Optimistická prognóza byla sestavena z dat čtyř nejlepších let sledovaného 

období. Klub v těchto letech dosahoval jak nejlepších výsledků hospodaření, tak 

nejlepších sportovních výsledků finančního tahouna tohoto klubu, a to seniorského 

extraligového týmu. Naměřené hodnoty tak nastiňují vývoj finančních položek 

v případě, že by klub v budoucnu dosahoval totožných výsledků, co v letech 2006, 

2007, 2009 a 2012. 

Tabulka č. 21: Optimistická prognóza 

  Výnosy Náklady HV 

2005 197154 191445 5709 

2006 205357 185880 19477 

2007 255891 252731 894 

2008 278403 284272 -5278 

2009 231478 216626 10566 

2010 224185 233804 -7602 

2011 195300 203861 -9226 

2012 317878 317833 38 

2013 323597,357 324038,643 -1817,14286 
2014 335813,174 336349,32 -1048,51805 
2015 366646,57 373038,73 -5696,59643 
2016 375614,157 382296,89 -6239,85546 
2017 397138,763 406796,934 -8179,58225 
2018 417039,255 429770,719 -10775,251 
2019 432285,351 446649,821 -12016,7439 
2020 452997,9 470386,735 -14284,4416 

Při pohledu do tabulky č. 21 nám hodnoty prognóz ukazují pozvolný nárůst 

nákladů i výnosů, přičemž hodnoty nákladů jsou po celé sledované budoucí období 

vyšší než výnosy.  

U hospodářského výsledku se situace zlepší v roce 2014, ovšem v dalších letech 

už se vyvíjí čím dál více do negativních hodnot. Oproti předchozímu scénáři ale 

můžeme pozorovat o hodně příznivější vývoj. 
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Graf č. 14: Optimistická prognóza 
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6.3  Pesimistická prognóza 

Hodnoty pesimistického vývoje byly vytvořeny na základě let, kdy se klubu 

vůbec nedařilo jak po herní, tak finanční stránce. V rámci pesimistické prognózy nám 

naměřené hodnoty v letech 2013 až 2020 ukazují situaci, ve které by se Sparta ocitla, 

kdyby dosahovala jen špatných výsledků.  

Tabulka č. 22: Pesimistická prognóza 

  Výnosy Náklady HV 

2005 197154 191445 5709 

2006 205357 185880 19477 

2007 255891 252731 894 

2008 278403 284272 -5278 

2009 231478 216626 10566 

2010 224185 233804 -7602 

2011 195300 203861 -9226 

2012 317878 317833 38 

2013 222750,571 238666,571 -15201,5 
2014 188812,912 205424,143 -16224,7692 
2015 194774,04 213852,686 -19029,8788 
2016 196434,173 218580,259 -21492,8767 
2017 182445,907 206173,316 -23407,0661 
2018 186256,537 212751,374 -26041,1199 
2019 180092,471 208911,689 -28229,7135 
2020 175003,653 205997,247 -30503,8351 

Vývoj hodnot výnosů a nákladů v rámci pesimistické prognózy je kolísavý. Po 

prudkém poklesu v roce 2013 a 2014 nastává kolísavý, spíše však klesající vývoj. 

Hodnoty těchto dvou položek jsou logicky ze všech tří prognóz nejmenší. A ani zde nás 

nemine fakt, že náklady převyšují výnosy.  

Hospodářský výsledek po celé budoucí období klesá a v rámci všech tří prognóz 

vykazuje nejhorší hodnoty.  
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Graf č. 15: Pesimistická prognóza 
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7  NÁVRH OPTIMISTICKÉHO SCÉNÁ ŘE 

Otázkou zůstává, jaká opatření by měl management Sparty přijmout, aby se 

v budoucnosti problémům vysokých nákladů a záporného hospodářského výsledku 

vyhnul. 

Sama za sebe vidím zlepšení budoucí finanční situace v rámci dvou možností: 

• realizace opatření v rámci snížení nákladů, 

• snaha o radikální navýšení příjmů klubu. 

7.1  Zvýšení příjmů 

Hlavním zdrojem příjmů Sparty jsou finanční prostředky získané od obchodních 

partnerů klubu. Sparta spolupracuje s přibližně 140ti partnery, kteří pomáhají zajišťovat 

až 85% příjmů klubu v sezoně a bez jejichž podpory by klub nemohl existovat. 

Zbývající procenta jsou příjmy z prodeje vstupenek a, jak už bylo zmíněno, z transferů 

hráčů, kulturních akcí a prodeje reklamních předmětů. Největší snahou klubu je získat 

takové množství finančních prostředků, které by pokryly veškeré náklady. Velikost 

příjmů bude tedy záviset na sponzorech a příchod sponzorů bude určitě větší, když bude 

klub dosahovat stále lepších a lepších výsledků (1).  

Mezi první návrh na zvýšení příjmů patří příchod jednoho silného partnera, který 

by klubu pomohl vyrovnat nebo převýšit výši nákladů. Velmi žhavým tématem poslední 

doby je stěhování Sparty ze stávající holešovické Tipsport Areny do O2 Areny. Dle 

mého názoru může právě tato skutečnost Spartě v jejich finanční situaci hodně pomoci. 

Ze smluvního vztahu Sparty se společností Bestsport, která je vlastníkem nejmodernější 

multifunkční haly České republiky, plynou pro klub velmi dobré podmínky. Společnost 

Bestsport se stala jedním z partnerů klubu. Tento fakt potvrdili jak generální ředitel 

Sportovního holdingu Praha pan Petr Speychal, tak generální manažer O2 Areny Robert 

Schaffer (23). 

Z větší haly plyne větší kapacita pro fanoušky a partnery. Při probojování klubu 

do play-off by mohlo dojít k radikálnímu zvýšení příjmů ze vstupného, které společně 

s finančními prostředky od sponzorů tvoří největší podíl ve struktuře příjmů klubu. Zde 

se ale jedná o čistě hypotetickou situaci, neboť není možné zjistit, jak se Spartě v nové 

hale povede a kolik přitáhne diváků. 
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Situace ohledně stěhování do O2 Areny přináší další možnost v navýšení příjmů 

v rámci častějšího pronájmu Tipsport Areny, která zůstává ve vlastnictví Sportovního 

holdingu Praha, pod který Sparta spadá. 

Příjmy klubu plynou i z prodeje předmětů merchandisingu. Jako další možnost 

zvýšení příjmů vidím právě v tomto ohledu. Sparta by se měla snažit o rozšíření svého 

fanshopu nebo o spolupráci s obchodními řetězci zaměřenými na sportovní produkty, do 

kterých by umístila své marketingové předměty, a tím by jim zajistila větší odbyt.  

7.2  Snížení nákladů 

Za největšími náklady klubu se samozřejmě skrývá provoz seniorského 

extraligového mužstva, kde je velkým úkolem klubu sestavovat kvalitní kádr, který 

povede ke kvalitním výsledkům. Zajištění takových hráčů stojí nemalé částky. Ovšem 

ani náklady na všeobecný chod klubu nejsou malé. Výdaje za pronájem a provoz 

Tipsport areny, investice do jejího sportovního, diváckého i partnerského zázemí, 

pronájmy dalších ledových ploch a výdaje na zajištění veškerých svých zaměstnanců, se 

pohybují v řádu cca 56 milionů Kč ročně. Provoz mládeže stojí Spartu přibližně 20 

milionů (1).  

V posledních letech se Sparta velmi snaží o podporu v mládežnickém týmu, ze 

kterého chce vychovávat hráče pro své extraligové seniorské mužstvo. Klub dokonce 

tuto skutečnost uvádí jako jednu ze svých hlavních vizí (1). Právě v tomhle ohledu 

vidím svůj první návrh na snížení nákladů. Ve výše zmíněném odstavci je sice uvedena 

nemalá částka nákladů na provoz mládežnických týmů, dle mého názoru je to ale 

v tomto pohledu velmi dobrá investice do budoucna. Dlouhodobá a systematická práce 

s mládeží může přinést talenty pro seniorské extraligové mužstvo a Sparta se tak může 

vyhnout nákupu a přeplácení zbytečně drahých hráčů přicházejících zvenčí.  

Velké výdaje Sparty plynou také na provoz a pronájem zařízení v Tipsport 

Areně a za pronájem dalších ledových ploch. Návrh na snížení nákladů v této oblasti 

velmi složitý. Zvlášť když už byl zmíněn fakt, že od nové sezony se Sparta stěhuje do 

O2 Areny a není možné říct, jak se náklady v této oblasti budou vyvíjet dál.  

Co se týče pronájmů dalších ledových ploch, v tomhle ohledu by Spartě mohlo 

finančně pomoct stěhování do O2 Areny, neboť přesun extraligového týmu umožní více 
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prostoru například pro tréninky mládeže v Tipsport Areně a pronájem jiných ledových 

ploch nebude potřeba.   

Posledním návrhem v oblasti snižování nákladů jsou mzdy zaměstnanců. 

Poslední výroční zpráva klubu udává, že na 37 zaměstnanců činí mzdové náklady klubu 

22 milionů Kč, což rozhodně není zanedbatelná suma. Dle mého názoru by se měl 

management klubu při tvorbě úsporných opatření určitě zabývat i touto položkou.  
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8  ZÁVĚR 

První částí této práce byla analýza uplynulé finanční situace hokejového klubu 

HC Sparta Praha. Výsledky finanční analýzy přinesly pro další vývoj práce velmi 

důležité informace. Horizontální a vertikální analýza rozvahy i výkazu zisku a ztrát 

splnily svojí funkci a podaly informace o vývoji a struktuře svých jednotlivých položek. 

Za zmínku stojí informace o navyšování majetku klubu a největší podíl dlouhodobého 

majetku na celkovém majetku klubu. Co se týče zdrojů, ze kterých majetek pochází, byl 

pozorován nárůst cizích zdrojů, a to hlavně v posledních letech sledovaného období.  

Nejdůležitější částí pro další postup práce byla analýza výkazu zisku a ztrát. Z ní 

vyplynula data ohledně vývoje a struktury výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. 

Bylo zjištěno, že největší měrou na celkových výnosech klubu se podílí tržby 

z reklamních aktivit, ze vstupného, dále pak tržby z kulturních akcí a transferu hráčů. Za 

největší položkou celkových nákladů se skrývá provoz extraligového týmu, tzn. odměny 

a prémie hráčů, trenérů, ale i náklady na ubytování a dopravu, náklady na pronájem 

dalších ledových ploch. Nemalá částka se také skrývá v provozu mládeže a mzdových 

nákladech. Vývoj těchto položek je závislý na finanční situaci klubu, která vychází ze 

sportovních výsledků. Sportovní úspěchy podněcují zájem sponzorů o podporu klubu, 

kteří se svou podporou podílejí 85% na celkových příjmech společnosti HC Sparta 

Praha.  

Pro nastínění situace v rámci hospodářské výkonnosti byla provedena poměrová 

analýza, kde byly zjištěny hodnoty likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability všech 

osmi let sledovaného období. Z výsledků této analýzy vyšlo najevo, že Sparta není moc 

spolehlivá v placení svých závazků, nepříznivé jsou také ukazatele rentability, které 

jsou někdy ovlivněné negativními hodnotami výsledku hospodaření.  Dále bylo zjištěno, 

že k financování své aktivity využívá Sparta hlavně cizích zdrojů. U běžných podniků 

by byly některé hodnoty poměrových ukazatelů varovné. Díky specifickému 

sportovnímu odvětví, ve kterém nejde ani tak o maximalizaci zisku, by k úsudku, zda 

Sparta vykonává svou hospodářskou činnost dobře, byla potřeba komparace s jiným 

hokejovými kluby v rámci České republiky. 

Bankrotní model vyšel pro Spartu příznivě. Ani v jednom roce nevykazuje 

hodnotu blížící se hrozbám bankrotu. Zde je nutno uvést, že pro lepší vypovídající 
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schopnost v tomto ohledu by bylo potřeba sestavení několika dalších modelů, což 

vzhledem k absenci výkazu o peněžních tocích nebylo možné. 

Hlavním úkolem této práce bylo navržení tří prognóz vývoje do roku 2020 pro 

hodnoty výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. Sestavena byla realistická, 

optimistická a pesimistická prognóza. Optimistická prognóza ukazuje vývoj hodnot 

vypočtených v rámci čtyř nejlepších let minulých, vypovídá tak o vývoji finanční 

situace v případě, že by klub do roku 2020 dosahoval podobných výsledků. 

Pesimistická prognóza vychází ze čtyř nejhorších let a ukazuje naopak vývoj hodnot, 

v případě, že by klub dosahoval jen špatných výsledků.  

Podle mého názoru nejvěrnější výhled v rámci vývoje finanční situace podává 

realistická prognóza, která vychází z vývoje v rámci osmi uplynulých let. Stejně jako u 

optimistické a pesimistické prognózy zde dochází k převisu hodnot nákladů nad výnosy 

a k negativnímu průběhu výsledku hospodaření. K naplnění této prognózy ovšem 

přispívá nepřeberné množství faktorů. Tím největším faktorem je určitě dosahování 

sportovních výsledků klubu HC Sparta Praha, na kterých závisí výše finančních 

prostředků plynoucích od sponzorů klubu. Nelze ale opomenout faktory, které nikdo 

neovlivní, příkladem může být příchod celosvětové finanční a hospodářské krize, která 

zapříčiní, že i v případě dobrých sportovních výsledků nebudou mít obchodní partneři 

finanční prostředky na podporu klubu. Nebo naopak může přijít doba velkého 

hospodářského růstu, který zajistí Spartě větší množství obchodních partnerů, kteří 

budou ochotni klub podporovat i v době neúspěchu a finanční situace klubu se bude 

vyvíjet bezproblémově. 

V závěrečné části práce jsou uvedeny návrhy pro optimistický scénář budoucího 

vývoje finanční situace klubu. Sparta by se celkově měla snažit o vyrovnávání nákladů 

a výnosů, v lepším případě dosahování zisku. Jako východiska této problémové situace 

vidím tvorbu opatření v rámci snížení nákladů nebo zvýšení příjmů, přičemž větší váhu 

přisuzuji druhé variantě, jelikož se domnívám, že snižování nákladů u takto velkého 

sportovního klubu je nadmíru těžké. 
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