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Anotace 

V předloţené práci je zpracován ekonomický a sportovní vývoj společnosti HC 

BENZINA Litvínov, a.s. za několik posledních let a jsou navrţena některá moţná řešení 

k finanční stabilitě klubu do budoucna. V první části je popsána historie, organizační 

struktura klubu a činnost jednotlivých oddělení. V další části je pak analyzován současný 

stav, jak po stránce sportovní, tak především po stránce ekonomické, za pomocí vybraných 

ukazatelŧ finanční analýzy. Na závěr práce je pak navrţena strategie k zajištění 

bezproblémového fungování ve střednědobém časovém horizontu, jak po sportovní tak po 

ekonomické stránce. Dále jsou navrţeny některé další kroky ke zlepšení fungování 

společnosti. 

 

Klíčová slova: HC BENZINA Litvínov, a.s., marketing, management, výsledky 

hospodaření, analýza ekonomické efektivnosti, marketingový mix. 

 

Summary 

In the submitted essay it is described the economic and sport's development of the 

Company "HC BENZINA Litvinov" during the last few years and there are suggestions as 

to possible methods for the financial stability of the Hockey Club in the future. The first 

part is a description of history,organizational structure of the Club and activities of 

individual departments. The next part consists of a description of contemporary conditions, 

both as to the sport itself and, above all, as to the economic side, with the help of choice 

indicators of financial analysis. As a conclusion of my essay, it is proposed a strategy to 

ensure the unchallenged behavior in the medium term to applyboth to the sport's side as 

well as to the economic side.Further down some other steps to improve the Company's 

operations are suggested. 

 

Keywords: HC BENZINA Litvinov, joint stock company, marketing, management, results 

of economy, cista benefit analysis, marketing mix.  
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SEZNAM ZKRATEK 
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ČSLH  Český svaz ledního hokeje 

ČT  Česká televize 

ČTK  Česká tisková kancelář 
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VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1. ÚVOD 

Téma marketing, management a zajištění sportovního klubu jsem si vybral, protoţe 

jiţ od mládí se věnuji sportu, a to od devadesátých let na profesionální úrovni. I po 

skončení mé kariéry bych rád pŧsobil v nějaké pracovní funkci sportovního klubu v roli 

sportovního agenta, klubového funkcionáře nebo trenéra. 

Cílem bakalářské práce je ukázat moţnosti fungování sportovního klubu a pokusit 

se nalézt řešení, která by v současné ekonomické situaci pomohla sportovnímu klubu 

zajistit bezproblémové fungování v horizontu pěti let při respektování sportovní a 

ekonomické strategie, kterou si klub na dané období vytyčil. Jelikoţ je sportovní klub 

popisovaný v bakalářské práci akciovou společností, zohledním v práci právní předpisy z 

oblasti obchodního práva. Vývoj hospodaření klubu bude zjištěn na základě rozboru 

ekonomických výsledkŧ minulých let, pomocí ukazatelŧ finanční analýzy.  

 Část bakalářské práce bude věnována obecnému vymezení klíčových pojmŧ a 

charakteristice sportovního klubu ledního hokeje, jeho struktuře a činnosti jednotlivých 

pracovních oddělení. Poukáţu na hlavní zdroje příjmŧ, zpŧsoby získávání finančních 

prostředkŧ a samozřejmě také výdaje. Zde budou analyzovány některé problémy se 

zaměřením na vybrané ukazatele finanční analýzy. 

V závěrečné části bakalářské práce budou navrhována taková řešení daných 

problémŧ, která by sportovnímu klubu ledního hokeje pomohla zajistit fungování 

z ekonomického hlediska ve střednědobém časovém horizontu, samozřejmě v souladu 

s jeho ekonomickou a sportovní strategií. Záměrem bude navrţení efektivnějšího 

fungování celého sportovního klubu. Dále pak řešení otázky, jak navýšit ekonomickou 

stránku příjmŧ vhodným opatřením a jakým zpŧsobem eliminovat stránku výdajŧ tak, aby 

se zamezilo nekontrolovatelnému odtoku finančních prostředkŧ ze společnosti. Zlepšením 

systému práce v marketingu a managementu ve sportovním klubu vidím velké moţnosti a 

obrovský prostor k naplnění strategického plánu a dosaţení minoritní závislosti na 

sponzoringu a finančních dotacích.     

K dosaţení zadaných cílŧ bude pouţita odborná literatura, která je uvedená 

společně s dalšími zdroji informací v seznamu literatury.  

V závěrečném shrnutí bakalářské práce je navrţené řešení na cestě k částečné 

finanční soběstačnosti sportovního klubu a uvedení do praxe marketingových metod a 
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nástrojŧ zajišťujících stabilní přísun finančních prostředkŧ v určité procentuální výši 

celkových příjmŧ sportovního klubu. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO KLUBU 

2.1 Historie 

8. listopadu 1945 se v Učňovských dílnách na Osadě v Litvínově sešla skupina 

devíti nadšencŧ a pouhý pŧl rok po válce zaloţila klub s názvem „SK Stalinovy závody, 

hockeyový odbor, Horní Litvínov“. Svou činností navázal na předválečné pokusy 

provozovat tento mladý sport, paralelně s ním pŧsobil také starší oddíl Korda Litvínov. 

Hrálo se na zamrzlém hřišti pro házenou, na místě dnešní hlavní ledové plochy.  

50. léta 

Na začátku tohoto desetiletí hrál Litvínov ještě v I. A třídě. V roce 1952 v ní 

zvítězil a potom i v kvalifikaci o postup do přeboru Ústeckého kraje. Zde klub pŧsobil tři 

roky. Začala tzv. „zlatá pětiletka litvínovského hokeje“. V roce 1955 získal klub 1. místo 

ve skupině „B“ přeboru Ústeckého kraje a v boji o titul krajského přeborníka zvítězil nad 

nejlepším týmem skupiny „A“ Lovosicemi. Poté zvítězil v kvalifikaci o postup do oblastní 

soutěţe.   

Tentýţ rok byl v Litvínově vybudován zimní stadión s umělou ledovou plochou. 

Hned v roce 1956 potom přišlo prvenství v jedné ze tří skupin oblastní soutěţe a vítězství 

v kvalifikaci o postup do 2. ligy.  

V letech 1956 – 58 startoval Litvínov ve 2. lize. Nejprve v ní obsadil 4. místo ze 

šesti týmŧ a poté 4. místo z devíti týmŧ. Konečně v sezóně 1958 – 59 skončil na senzačním 

1. místě z dvanácti klubŧ a s velkým náskokem postoupil do 1. ligy!  

60. léta  

Období získávání zkušeností. Po sezóně 1961/62 měl klub z předposledního místa 

v tabulce dokonce sestoupit, ale Tatra Kolín, vítěz 2. ligy, na poslední chvíli svou účast ve 

vyšší soutěţi odřekla. Klub se i potom většinu let jen zachraňoval, ale nikdy nesestoupil. 

Nejlepším umístěním v desetičlenné soutěţi bylo třikrát 7. místo. Jiţ v této době klub 

vychoval řadu reprezentantŧ (Bubla, Hlinka). 

70. léta  

V těchto letech přišly první úspěchy. V roce 1975 to bylo nejprve první umístění 

v horní polovině tabulky (4. místo s poprvé aktivním skóre) a o tři roky později, v sezóně 
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1977/78 2. místo. V tom ročníku proţil hokej v Litvínově obrovský boom, většina 

domácích zápasŧ byla vyprodaná. Vrcholový hokej ve městě zapustil silné kořeny, stále se 

zlepšovala práce s mládeţí, stoupal zájem divákŧ. 

80. léta 

Kádr Litvínova byl v té době doslova nabyt kvalitními hráči, mezi nimiţ převládaly 

ofenzivní typy. 

Litvínov hrál nejatraktivnější hokej v lize, na který pamětníci stále vzpomínají. 

Pravděpodobně jen přílišné zaměření na útok jej v roce 1984 připravilo o titul. Ten získala 

Jihlava, stahující na vojnu hráče z celé republiky. Litvínov dále obsadil jednou třetí a 

dvakrát čtvrté místo. Byl pravidelným dodavatelem hráčŧ do reprezentací všech věkových 

kategorií. 

 Uvedení do provozu druhé kryté haly v roce 1979 (dokončena 1982) se blahodárně 

projevilo na dalším zkvalitnění práce s mládeţí. Litvínov začal dobývat mistrovské tituly, 

nejvíce v kategorii mladší dorost (později dorost), kde se jeden čas hrálo jen o umístění od 

2. příčky níţ… 

90. léta 

I v nových společensko-ekonomických poměrech zŧstal hlavním garantem hokeje 

v Litvínově Chemopetrol, v závěru desetiletí se k němu přidruţilo město Litvínov. Tým jen 

výjimečně chyběl v play off, v letech 1991 a 1996 skončil druhý (za Jihlavou resp. 

Vsetínem).  

Mezi poslední čtyři se probojoval čtyřikrát za sebou a odehrál nezapomenutelné 

semifinálové série s Trenčínem (1991 a 1992) a Spartou (1996). 

 V těchto letech byl Litvínov pravidelným dodavatelem hráčŧ do národního 

muţstva. Vrchol této generace přišel na ZOH v Naganu, kde za národní muţstvo hrálo osm 

hráčŧ z Litvínova.  

Během celé historie klub často měnil název, tabulka 1, a také prošel řadou soutěţí, 

tabulka 2. V současné době klub vystupuje pod názvem HC BENZINA Litvínov, a.s. 

[historie - 4] 
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Tabulka 1 Vývoj názvu klubu 

VÝVOJ NÁZVU KLUBU 

8. 11. 1945 vznik pod názvem SPORTOVNÍ KLUB STALINOVY ZÁVODY HORNÍ 

LITVÍNOV, HOCKEYOVÝ ODBOR 

1954 JISKRA STALINOVY ZÁVODY LITVÍNOV 

1962 CHZ (CHEMICKÉ ZÁVODY) LITVÍNOV 

1990 HC CHZ LITVÍNOV (transformace na občanské sdruţení) 

1991 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 

1994 HC LITVÍNOV, s. r. o. 

1996 HC CHEMOPETROL, a. s. 

2007 HC LITVÍNOV, a. s. 

2009 HC BENZINA Litvínov, a.s. 

                                                                                                                                   Zdroj:[4]      

Tabulka 2 Účast v soutěžích 

     ÚČAST V SOUTĚŢÍCH 

1945-46 okresní pohárová soutěţ 

1946-51 regionální soutěţe v kraji 

1951-52 vítězství v 1. třídě 

1952-54 přebor Ústeckého kraje 

1954-55 vítězství v přeboru a úspěch v kvalifikaci o postup do oblastní soutěţe 

1955-56 vítězství v oblasti a postup do celostátní soutěţe (pozdější 2. liga) 

1956-58 celostátní soutěţ - 2. liga 

1958-59 prvenství a postup do 1. ligy 

1959-2009 NEPŘETRŢITÁ účast v nejvyšší československé (od roku 1993 české) soutěţi, letos 

51. ročník 

                                                                                                                                   Zdroj:[4] 
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2.2  Právní forma HC BENZINA Litvínov, a.s. 

Klub byl zaloţen zákládající smlouvou ze dne 4. dubna 1996, ve formě notářského 

zápisu. Zakládajícími členy byli CHEMOPETROL GROUP, a.s a HC Litvínov, s.r.o. 

Základní kapitál činil 68 000 tis. Kč, emisní áţio 26 131 tis. Kč a rezervní fond 

17 000 tis. Kč. Usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. června 1996 byla 

společnost HC CHEMOPETROL, a.s. zapsána do obchodního rejstříku. Usnesení nabylo 

právní moci dne 3. června 1996. 

Společnost vydala 840 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité 

hodnotě 100 tis. Kč kaţdé z nich. 

Sníţení základního kapitálu proběhlo v roce 2005 na základě rozhodnutí valné 

hromady ze dne 20. dubna 2005 z dŧvodu úhrady části kumulované ztráty společnosti, a to 

z 84 000 tis. Kč na 42 000 tis. Kč. Sníţení základního kapitálu bylo zapsáno do 

obchodního rejstříku dne 30. července 2005. Počet akcií jednotlivých akcionářŧ a 

procentuální výše jejich podílu na základním kapitálu společnosti tím nebyly dotčeny, 

tabulka 3. 

V roce 2007 valná hromada společnosti na svém zasedání dne 25. září 2007 

schválila změnu obchodní firmy společnosti z HC CHEMOPETROL, a.s. na HC 

LITVÍNOV, a.s., tabulka 1. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 4. ledna 

2008. 

V roce 2009 valná hromada společnosti na svém mimořádném zasedání dne          

19. srpna 2009 schválila změnu obchodní firmy společnosti z HC LITVÍNOV na HC 

BENZINA Litvínov, a.s., tabulka 1. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 

dne 31. srpna 2009. 

Tabulka 3 Struktura vlastníků 

Unipetrol RPA, s. r. o. 70,95 % 

Město LITVÍNOV 22,14 % 

HC Litvínov, o.s.   6,91 % 

                                                                                Zdroj:[příloha 6] 
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2.2.1  Organizační členění společnosti HC BENZINA Litvínov, a.s. 

Orgány společnosti jsou: 

VALNÁ HROMADA   –  nejvyšší orgán společnosti 

PŘEDSTAVENSTVO – statutární orgán společnosti, jenţ řídí činnost společnosti 

a jedná jejím jménem, v současné době má pět členŧ         

(předseda, místopředseda a tři členové) 

DOZORČÍ RADA  – kontrolní orgán společnosti. Dohlíţí na výkon 

pŧsobnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské 

činnosti společnosti. V současné době má tři členy 

(předseda, místopředseda, člen) 

Současné vedení HC BENZINA Litvínov, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Organizační členění společnosti 

 

 

Představenstvo 

  

Generální manaţer 

Sportovní manaţer Ekonomické odd. Marketingové odd. 

“A“ Muţstvo 
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2.2.2  Poslání a věcná náplň jednotlivých útvarů společnosti 

Představenstvo 

Řídící a plánovací orgán celého klubu, jeho nejdŧleţitější prací je finanční řízení 

celé společnosti. Cílem práce představenstva je zabezpečení krátkodobé, ale i dlouhodobé 

finanční stability a rovnováhy akciové společnosti. Dále pak plánuje sportovní vývoj 

společnosti, hlavně po personální stránce (příchody a odchody hráčŧ a trenérŧ).  Musí 

reagovat na nenadálé situace a operativně je řešit, jako v případě, kdy “A“ muţstvo 

nepostoupí do play off, okamţitě upravuje finanční plán na zbytek sezóny- operativní 

plánování [1]. Dále pak představenstvo stanovuje před kaţdou sezónou sportovní a 

ekonomické cíle, ve spolupráci s marketingovým oddělením, na základě SWOT analýzy, 

tabulka 4, určuje marketingovou strategii do další sezony. Kontroluje práci celého 

managementu klubu. 

Na základě plnění sportovních a ekonomických cílŧ sestavuje rozpočet na další 

sezónu, který pak v prŧběhu roku kontroluje. 

Z hlediska kontroly je přímým podřízeným generální manaţer, obrázek 1, který 

dohlíţí na plnění všech cílŧ a stanovených strategií. 

Útvar generálního manaţera 

Poslání: 

- zastupování společnosti ve stycích s odbornými kruhy v oblasti ledního hokeje 

- zabezpečování spolupráce s občanským sdruţením HC Litvínov 

- zabezpečování poskytování vlastních sluţeb v oblasti reklamy, styk s veřejností 

- zabezpečování administrativní, personální a právní agendy společnosti 

- zabezpečování činnosti orgánŧ společnosti 

- kontrolní činnost na ekonomickém a sportovním úseku   

Věcná náplň: 

 Oficiální zastupování společnosti ve styku s Českým svazem ledního hokeje 

(ČSLH), Asociací profesionálních klubŧ (APK) a ostatními kluby tuzemskými i 

zahraničními, hráčskými asociacemi a agenty. 
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 Spolupracuje a koordinuje činnost se subjekty zabezpečujícími mládeţnický a 

ţenský hokej. 

Zajišťuje financování společnosti prodejem vlastních sluţeb včetně jednání 

s třetími stranami o smlouvách o reklamě nebo sponzorství či o dotacích. 

Zabezpečování administrativní agendy společnosti a prodej permanentních 

vstupenek na sezónu. 

Zajištění právní agendy společnosti, evidence plných mocí k zastupování 

společnosti, osvědčení o zákonném zastoupení a norem společnosti. 

Administrativní podpora činnosti orgánŧ společnosti, organizační zabezpečení 

valných hromad společnosti, styk s akcionáři společnosti. 

Zabezpečování činností souvisejících s provozem V.I.P.  prostor v mistrovských a 

jiných utkáních organizovaných společností. 

Dohlíţí na plnění všech cílŧ stanovených představenstvem, jak sportovních, tak 

ekonomických. Dohlíţí na plnění zvolené strategie. Na valné hromadě podává podrobné 

zprávy o plnění cílŧ a strategického plánu představenstvu a v rámci svých kompetencí 

operativně zřizuje nápravu. 

V rámci ekonomické kontroly spolupracuje s vedoucím ekonomického úseku, 

dohlíţí na plnění stanoveného plánu trţeb, prŧběţně informuje představenstvo. 

Ekonomický útvar 

Poslání: 

- zabezpečení ekonomické, finanční a smluvní agendy společnosti 

- správa kancelářského vybavení 

Věcná náplň: 

 Vedení účetní a daňové agendy společnosti včetně styku s externími 

spolupracujícími subjekty (účetní firmou, daňovým poradcem), auditorem společnosti, 

finančními úřady a úřady státní správy, provádění fakturace, evidence pohledávek a 

závazkŧ a vymáhání pohledávek. 
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Zabezpečování platebního styku a ostatního styku s bankami, zabezpečování cizích 

zdrojŧ a řízení toku hotovosti. 

Vedení personální a mzdové agendy společnosti včetně agendy smluv s osobami 

samostatně výdělečně činnými. 

Příprava podnikatelských plánŧ a rozpočtŧ, zabezpečování controllingu včetně 

zpracování controllingových zpráv. 

Zajištění pojištění majetku společnosti, agendy telefonŧ, kancelářské techniky a 

vybavení kanceláří a osobních automobilŧ. Připravuje smlouvy a jejich evidenci. 

Zajištění střeţení objektu a pořadatelské sluţby při hokejových utkáních. 

Vedení a kontrola zaměstnancŧ na technickém provozu ekonomického útvaru. 

Sportovní útvar 

Poslání: 

- komplexní zabezpečení fungování a rozvoje sportovní činnosti v oblasti 

extraligového ledního hokeje muţŧ 

Věcná náplň: 

     Ve spolupráci s generálním manaţerem sestavení hráčského kolektivu po stránce 

personální. 

Zajištění komplexní přípravy muţstva včetně metodického a praktického 

zabezpečení letní přípravy, přípravných utkání a tréninkŧ v prŧběhu sezóny a vedení 

muţstva při zápasech. 

Zajišťování technického zabezpečení včetně dopravy, ubytování, stravování a 

technického vybavení, zabezpečení zdravotní péče a rehabilitace. 

Kontakt s rozhodčími při domácích utkáních, vyhodnocování zápisŧ po utkáních 

doma i venku, vedení evidence individuální výkonnosti hráčŧ. 

Komunikace s ČSLH, APK a ostatními kluby extraligy ledního hokeje 

v záleţitostech organizačního zabezpečení jednotlivých zápasŧ. 

Monitorování a vyhledávání perspektivních hráčŧ v ostatních tuzemských i 

zahraničních klubech a mládeţnických muţstvech. 
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Plánování potřeb na uţívání ledových ploch a zimních stadiónŧ a uplatňování 

těchto poţadavkŧ u provozovatele zimních stadiónŧ, vedení evidence o uţívání ledových 

ploch a zimních stadiónŧ. 

Vedení a kontrola zaměstnancŧ na technickém provozu sportovního útvaru. 

Marketingový útvar 

Poslání: 

- zabezpečuje pro společnost prodej reklamy, její obsahové plnění, marketingové 

kampaně smluvních partnerŧ a styk s médii a veřejností 

Věcná náplň: 

Práce spojená s aktualizací a prodluţováním smluvních vztahŧ s marketingovými 

partnery před ukončením jednotlivých smluv. 

Vyhledávání nových partnerŧ v oblasti marketingu, vyjednávání podmínek smluv. 

Dohled nad věcným plněním smluv ze strany společnosti vŧči marketingovým 

partnerŧm, zejména v oblasti PR, reklamních akcí, včetně podkladových materiálŧ 

reklamního plnění. 

Spolupráce s externími subjekty smluvně zajišťujícími prodej reklamy ve prospěch 

společnosti. 

Styk s veřejností a s médii, vydávání propagačních materiálŧ a tiskovin a realizace 

reklamy společnosti, monitorování a analýza odborného tisku a vedení sportovních 

statistik. Příprava a organizace tiskových konferencí, zabezpečení odpovídajících 

podmínek pro média v prŧběhu mistrovských i přátelských utkání. 

Vyuţívá SWOT analýzy, tabulka 4, kdy nejprve definuje hlavní cíle, kterých chce 

klub dosáhnout, jako je eliminace slabých stránek a hrozeb klubu. Ve spolupráci 

s generálním manaţerem a hlavně s představenstvem zvolí vhodnou marketingovou 

strategii, kde se snaţí vyuţít silných stránek a příleţitostí ke splnění stanovených cílŧ. 
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2.3 SWOT analýza  

2.3.1  Silné a slabé stránky 
Tabulka 4 SWOT analýza – silné a slabé stránky 

Silné stránky Slabé stránky 

Tradice klubu Nedostatečný podíl kvalitních trenérŧ mládeţe 

Divácké zázemí Vysoká závislost na skupině Unipetrol 

Patriotismus Omezený počet drobných sponzorŧ z regionu 

Stabilní generální sponzor Nízká technická úroveň sportovního a 

diváckého zázemí 

Síla generálního sponzora Současná finanční situace (4. nejniţší rozpočet 

v ELH) 

Vysoký podíl vlastních odchovancŧ (17 ze 

současného kádru) 

Malá úspěšnost při hledání dalších významných 

sponzorŧ 

Tradice ve výchově mládeţe Rezervy v moţnostech vyuţití reklamy a 

propagace 

Marketingová síla Nerovnoměrné cash flow 

Mediálně známí či slavní hráči  

                                                                                                                  [vlastní zpracování]                                         

2.3.2 Příležitosti a hrozby 
Tabulka 5 SWOT analýza – příležitosti a hrozby 

Příleţitosti Hrozby 

Vysoký potenciál pro marketing Benziny Ztráta generálního sponzora 

Vysoký potenciál pro pozitivní image Benziny Konkurenční kluby v regionu 

Vyuţití zkušeností hráčŧ vracejících se z NHL Podfinancování 

Zvýšení úrovně práce s mládeţí, navázat na její 

vynikající úroveň z minulosti 

Další úpadek mládeţnického hokeje 

Rychlý rozvoj marketingu klubu Odliv mladých talentŧ 

Technický rozvoj sportovního a diváckého 

zázemí 

Problémy se zázemím 

Vstup dalších sponzorŧ Propad do niţší soutěţe 

Moţnost vyuţití dalších aktivit Unipetrolu pro 

propagaci klubu 

Silně omezené moţnosti města pro finanční 

podporu hokeje 

Marketingová síla Odliv nejlepších hráčŧ 



Jan Hranáč: Marketing, management – zajištění sportovního klubu  

 

2010                                                                                                                                        19 

 

Mediálně známí či slavní hráči  

                                                                                                                  [vlastní zpracování] 

2.3.3  Eliminace slabých stránek a hrozeb 

 zlepšení výsledkŧ „A“ muţstva = zvýšení atraktivity pro sponzory 

 přivést do klubu dalšího hlavního partnera, navýšení rozpočtu 

 zajištění potřebného kapitálu pro rozvoj klubu 

 efektivní scouting na hledání talentŧ v niţších a mládeţnických soutěţích 

 v mládeţnickém hokeji připravit koncepci jeho rozvoje se zaměřením na zvyšování 

kvalifikace trenérŧ a na metodickou oblast 

 modernizace technického zázemí zimních stadiónŧ 

 rozvoj marketingu, vyuţití komerčních příleţitostí 

2.4 Marketing a komunikace klubu 

Marketingová komunikace hokejového klubu má několik úrovní a kaţdá z nich má 

svá vlastní specifika. Subjektŧ, se kterými klub chce nebo musí komunikovat, není málo. 

Proto je nutné pracovat na analýze fungování v celé struktuře klubu. Tak, jako v kaţdé 

větší společnosti je nezbytné, aby komunikace probíhala nejen směrem ven, ale i směrem 

dovnitř. 

 Klub komunikuje směrem ven s: 

- ČSLH (Českým svaze ledního hokeje) 

- APK (Asociací profesionálních klubŧ) 

- sponzory 

- médii 

- odbornou veřejností 

- laickou veřejností  

- městem Litvínov 
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Směrem ven marketing klubu pracuje na principu marketingového mixu. který má 

čtyři body. Produkt, cena, místo a propagace [3]. 

V tomto případě je produktem lední hokej, a proto je velice dŧleţité, aby sportovní 

výkonnost klubu byla na vysoké úrovni a tedy nabízený produkt se dobře prodával. 

Dŧleţitá je marketingová komunikaci se sponzory, kteří finančně zajišťují chod klubu. 

Od sportovní kvality se odráţí cena, za kterou klub prodává reklamu jednotlivým 

sponzorŧm. Jiná je cena pro základní část soutěţe a jiná je pro play off. Čím dál se klub 

dostane v play off, tím je cena za reklamu draţší.  

Dŧleţitým nástrojem marketingového mixu je místo. Jelikoţ extraliga ledního 

hokeje pŧsobí po celé České republice, je pro současné i budoucí partnery marketingově 

velice zajímavá. A jelikoţ se velké mnoţství zápasŧ vysílá v ČT, tak jejich finanční 

prostředky na reklamu budou efektivně vynaloţeny. 

Čtvrtým nástrojem je propagace. Klub k propagaci svého produktu vyuţívá 

marketingové oddělení, které spolupracuje s medii, televizí a rozhlasem. Klub sám vytváří 

svoji marketingovou strategii na zlepšení prodeje svého produktu a k dosaţení svých 

stanovených cílŧ. Dále k propagaci ledního hokeje přispívá na celonárodní úrovni svaz 

ledního hokeje, na základě smluv o vysílacích právech s ČT. 

Směrem dovnitř klub komunikuje s: 

- hráči 

- trenéry 

- zaměstnanci 

2.4.1  Komunikace s ČSLH  

       ČSLH je nejvyšší a zároveň řídící orgán všech hokejových soutěţí v celé České 

republice. Komunikace probíhá na nejvyšší úrovni, buďto ústně, ale většinou písemně. 

Jedná se hlavně o organizační věci. Např. změna pravidel, změna hrací doby, registrace a 

přestupy hráčŧ, nominace hráčŧ do národního muţstva. 
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2.4.2  Komunikace se sponzory 

 Vzhledem k tomu, ţe stejně tak jako i v jiných sportech, je právě podpora ze strany 

sponzorŧ nezbytnou nutností, bez které by nebylo moţné v dané oblasti fungovat a rozvíjet 

se, komunikaci se sponzory věnována stěţejní pozornost. Hokej je jedním z těch sportŧ, 

které potřebují podporu ve více neţ tisícových částkách. Právě proto to není vŧbec 

jednoduchá záleţitost. Z tohoto dŧvodu je nutné přistupovat k této otázce citlivě a 

profesionálně. Stalo se dobrým zvykem rozdělit si sponzory (lépe řečeno partnery) do 

několika skupin. Nejčastější kriteriem pro segmentaci partnerŧ v oblasti sportu je význam 

sponzora. Rozlišuje se: 

- generální partner 

- hlavní partner 

- oficiální partner 

- partner 

Ke kaţdému segmentu se potom přistupuje s určitými odlišnostmi. Tato oblast však 

nemá ţádná pevně stanovená pravidla a téměř vţdy záleţí na konkrétních, osobně 

domluvených podmínkách a pravidlech. 

 Na komunikaci s partnery je v klubu určeno několik osob. Nejčastěji to bývá 

generální manaţer, sportovní manaţer a vedoucí marketingového útvaru.  

2.4.3  Komunikace s médii 

 Pod pojmem média si je moţné v dnešní době představit obrovského giganta, který 

více či méně manipuluje s většinou celé společnosti. 

 Pro hokejový klub jsou média dŧleţitá uţ jen proto, ţe média samotná vyhledávají 

a potřebují informace o dění, změnách a výsledcích klubu. Je však velmi dŧleţité, aby si 

klub dokázal korektně uhlídat informace, které z něho vycházejí a média s nimi dále 

pracují. Oba subjekty se navzájem potřebují, dokonce si myslím, ţe média potřebují klub 

víc. Z toho pramení i korektnost vztahŧ a bezproblémové dodrţování etiky specifické 

právě v této oblasti. 
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Tisk a televize 

Největší zájem o informace mají hlavně tisk a televize. Je to jednoznačně dané tím, 

ţe právě tyto dvě média ve větší či menší míře stojí na zpravodajství, ke kterému patří i 

sportovní informace. 

Rozhlas 

Menší zájem je uţ ze strany rozhlasu, který aţ na výjimky získává informace 

z tiskových agentur. Pouze v den utkání přináší informace o aktuálním stavu utkání. 

Internet 

Je tu však ještě jedno médium, které v dnešní době zaujímá dŧleţité místo na trhu 

s informacemi. Tím nejmladším a čím dál tím víc silnějším subjektem je internet. 

Komunikace funguje na dvou úrovních. V té první se vyskytují oficiální stránky klubu, kde 

jsou informace nejdŧvěryhodnější. Jsou to informace, které klub pokládá za vhodné 

zveřejnit. Další úrovní jsou weby, které se věnují hokeji jako celku. Objevují se na nich 

informace z hokeje nejen českého, ale i z ostatních světových lig a všech mezinárodních 

utkání. Zdrojem informací pro tyto weby je převáţně ČTK. 

 Kdyţ má o informace zájem představitel některého z médií, je běţný následující 

postup. Média disponují kontakty nejen na klub, ale i na samotné hráče či trenéry. Podle 

druhu informací, které potřebují, se zkontaktují s patřičnou osobou. Nejpovolanější osobou 

v litvínovském klubu je tiskový mluvčí. 

2.4.4  Komunikace s laickou veřejností 

 Tuto kapitolu rozdělím na dvě části. Obsahem první části bude komunikace s 

fanoušky a diváky, kteří v hojném počtu navštěvují kaţdé utkání. Právě oni jsou těmi, pro 

které se tento kolotoč točí. Další, podstatně menší, ale o to dŧleţitější skupinou jsou rodiče 

dětí hrajících ve sportovních hokejových třídách. Ti jsou velmi dŧleţití pro kaţdý klub, 

který se hokejem zaobírá komplexně, coţ znamená, ţe vychovává hráče od útlého věku aţ 

do dospělosti, neţ se z nich stanou profesionálové. 

 Komunikace s fanoušky by měla mít v celé struktuře komunikace klubu dŧleţité 

postavení. Jádrem a prostředníkem komunikace mezi klubem a fanoušky je fanklub.  
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 Druhou významnou skupinou v oblasti komunikace s laickou veřejností jsou rodiče 

dětí sportovních hokejových tříd. Jejich počet není malý, v klubu existuje osm hokejových 

tříd a kaţdá má prŧměrně 25 hráčŧ.  

 Tato část komunikace s laickou veřejností je ze strany klubu detailně propracovaná 

a stanovená strategie je velmi přesná. Práce s mládeţí má v litvínovském hokeji nejvyšší 

úroveň. Dosaţené výsledky tato slova jen potvrzují.  

2.4.5  Komunikace s městem Litvínov 

 Nezanedbatelnou sloţkou je komunikace s městem Litvínov. Je částečným 

vlastníkem klubu a sehrává významnou úlohu v samotné existenci klubu. 

 Město je provozovatelem hokejových stadiónŧ a poskytuje je hokejovému klubu v 

rámci partnerství na základě smluvního vztahu. Smluvní strany zastupují generální 

manaţer a na straně města starosta. Obsahem smlouvy je materiálové plnění ze strany 

města. Město přebírá na svá bedra náklady na údrţbu ledové plochy, elektrickou energii 

apod. Náklady na provoz stadionŧ dosáhly například v roce 2009 15 mil. Kč.  

Pro komunikaci mezi klubem a městem jsou určené dvě osoby. Na straně klubu je 

to generální manaţer a na straně města je to starosta. Klub ho seznámí se svými poţadavky 

a ten je přednese dále na zasedání zastupitelstva města, v jehoţ pravomoci je o těchto 

záleţitostech rozhodnout.  

 Tento postup funguje, kdyţ se jedná o finančně náročný projekt přestavby, který se 

například připravuje v současnosti a jeho obsahem je přestavba jiţní tribuny a osazení 

nových sedadel kvŧli zvýšení počtu míst na sezení pro diváky dle poţadavku ČSLH. 

 Jiné je to v případě nečekaných událostí, například havárií a nezbytných oprav. 

Takovéto záleţitosti nebývají v tak velkém finančním rozsahu, aby výrazněji zasahovali do 

městského rozpočtu, a město většinou poskytne prostředky z rezervního fondu. 

2.4.6  Komunikace s hráči  

 Realizuje se prostřednictvím vedení klubu směrem k hráčŧm, trenérŧm nebo 

zaměstnancŧm.  

 Nejvyšší „A“ tým je poskládaný z hráčŧ, kteří pocházejí z Čech, ale i ze zahraničí. 

Kaţdý z nich je osobnost a ke kaţdému z nich je potřeba přistupovat individuálně. Klub 
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začíná s hráčem komunikovat v okamţiku, kdyţ projeví zájem o jeho sluţby. Ještě před 

tím se však nachází fáze hledání vhodného hráče do kádru. O tom rozhoduje hlavní trenér 

ve spolupráci se sportovním manaţerem. Kaţdý hráč má jiné postavení, jiné hokejové 

vlastnosti a hlavně jinou finanční hodnotu.  

2.4.7  Komunikace s trenéry 

 Trenéři jsou osobnostmi, které jsou z velké části odpovědné za výkony muţstva, 

které se musí minimálně ztotoţňovat s cíli, jaké si klub stanovuje na začátku sezóny. V 

klubu funguje několik trenérŧ. Kaţdá kategorie má dva trenéry, jednoho hlavního a 

jednoho asistenta.  

 Trenéři „A“ týmu většinou nejsou místní, ale pocházejí z rŧzných koutŧ Čech nebo 

i zahraničí. Jejich získávání prochází stejnou procedurou jako jednání s hráči. Komunikace 

s nimi probíhá ve fázích: výběr – kontakt – představa – podmínky – kontrakt. Celou tuto 

komunikaci má ve svých kompetencích generální manaţer po dohodě se sportovním 

manaţerem. Výběr je často opět ovlivněný kvalitami trenéra, se kterými stoupá nebo klesá 

jeho hodnota.  

 Ostatní trenéři pŧsobící v niţších věkových kategoriích jsou zpravidla místní 

odborníci. Jen málo z nich však má s klubem podepsanou profesionální smlouvu.  
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3. SOUČASNÁ FINANČNÍ SITUACE SPORTOVNÍHO 
KLUBU A ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je zajišťování činnosti v oblasti ledního 

hokeje jako vrcholového sportu. 

 Vzhledem k tomu, ţe klub patří mezi nejmenší v republice a navíc sídlí 

v nejmenším extraligovém městě u nás, jsou jeho finanční moţnosti značně omezeny a ve 

velké míře závislé na úspěších „A“ muţstva. Cílem společnosti je samozřejmě účast v play 

off, dále jako nadstavba se klub snaţí postoupit v play off co nejdále. 

Lze předpokládat, ţe sportovní úspěchy v jednotlivých letech ovlivňují trţby, a tím 

i výsledky hospodaření společnosti. Tuto hypotézu však výsledky hospodaření klubu za 

poslední tři roky nepotvrzují, neboť v  letech 2005-2007 se muţstvu nepodařilo postoupit 

do play off, ale i přes tento sportovní neúspěch se vedení společnosti podařilo hospodařit 

v kladných číslech, a to částkou přesahující 2 mil. Kč a v sezoně 2007-2008 se postup 

podařil a společnost přesto skončila ve ztrátě. Z toho vyplývá, ţe sportovní úspěchy nejsou 

jediným ovlivňujícím faktorem. 

Zisk za účetní období roku 2006, tabulka 6, ve výši 800 tis. Kč byl na základě 

usnesení valné hromady společnosti pouţit na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 

760 tis. Kč a proúčtován do rezervního fondu ve výši 40 tis. Kč. Tohoto výsledku se 

podařilo dosáhnout hlavně díky splnění plánu v prodeji vlastních výrobkŧ a sluţeb ve výši 

70 166 tis. Kč, tabulka 6. 

Tabulka 6 Hlavní výkonové ukazatele společnosti (v tis. Kč) 

 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Trţby za prodej zboţí 816 764 1 640 1 335 

Trţby za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb 70 166 67 879 80 470 89 471 

Provozní výsledek hospodaření 2 568 795 -14 596 1 945 

Finanční výsledek hospodaření 297 290 310 306 

Výsledek hospodaření za účetní období                                                    800 1 266 -14 308 2 515 

                                                                                                            Zdroj:[příloha1]      
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Zisk za účetní období roku 2007, tabulka 6, ve výši 1 266 tis. Kč byl na základě 

usnesení valné hromady společnosti pouţit na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 

1 202 tis. Kč a proúčtován do rezervního fondu ve výši 63 tis. Kč. Tohoto výsledku se 

podařilo dosáhnout jednak sníţením nákladŧ v administrativní reţii, a jednak 

proúčtováním prodeje nemovitosti č. p. 1011 a také vysokým prodej a hostováním hráčŧ. 

Jak bylo jiţ uvedeno v sezoně 2007-2008 se muţstvu podařilo probojovat do play 

off, a to z pátého místa. I přes tento úspěch se nepodařilo splnit plánovaný hospodářský 

výsledek pro rok 2008, který byl plánován záporný ve výši 6.143 tis. Kč, a společnost 

skončila ve ztrátě 14 308 tis. Kč, tabulka 6. 

 Výše této ztráty představuje negativní trend ve srovnání s předchozími obdobími. 

Pokračování tohoto vývoje bez realizace odpovídajících opatření by mohlo v budoucnu 

ohrozit ekonomickou a finanční situaci společnosti. Hlavním dŧvodem tohoto výsledku je 

zvýšení nákladŧ v administrativní reţii, nákladŧ na platy a prémie hráčŧ a trenérŧ, tabulka 

8, dále pak nesplnění hlavních výnosových ukazatelŧ, tabulka 7, a to zejména trţeb 

z reklamy a trţeb z prodeje vstupného, také sníţením trţeb za prodej a hostování hráčŧ. 

V následujících letech se společnost zaměří na finanční stabilitu a postupné sniţování 

kumulované ztráty. 

Na konci roku 2008 společnost dosáhla celkových výnosŧ 83 158 tis. Kč oproti 

plánovaným 86 407 tis. Kč, coţ představuje nedodrţení plánu o 3 249 tis. Kč. 

Nejvýznamnější poloţky výnosŧ, které ovlivnily nesplnění podnikatelského plánu, jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7 Vybrané výnosy r. 2008 (v tis. Kč) 

Poloţka                                   plán                     skutečnost            rozdíl 

Trţby z reklamy                  70 150                   68 033                                -2  117 

Trţby za vstupné                7  255                       6 184                                    -1  071 

                                                                                                                        Zdroj:[příloha2] 

Oproti roku 2007 byli však výnosy vyšší o 11 730 tis. Kč. 

Náklady v tomto roce dosáhly výše 97 466 tis. Kč oproti plánovaným nákladŧm 

92 550 tis. Kč, coţ představuje nedodrţení plánu o 4 916 tis. Kč. Oproti roku 2007 to 

představuje zvýšení nákladŧ o 27 304 tis. Kč. Největší měrou se na překročení nákladŧ 



Jan Hranáč: Marketing, management – zajištění sportovního klubu  

 

2010                                                                                                                                        27 

 

podílí překročení nákladŧ v administrativní reţii o 6 313 tis. Kč. Oproti tomu došlo 

k úspoře ve variabilních nákladech o 2 111 tis. Kč. Nejvýznamnější poloţky nákladŧ, které 

ovlivnily nesplnění podnikatelského plánu, jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8 Vybrané náklady r. 2008 (v tis. Kč) 

Poloţka                          plán                           skutečnost                   rozdíl 

Spotřeba sportovní výstroje        4 919                          6 973                                +2 054 

Osobní náklady                        7 772                         8 679                                   + 907 

Základní platy, prémie hráčŧ  53 433                      59 186                                +5 753 

                                                                                                                        Zdroj:[příloha2] 

I přes negativní vývoj hospodaření společnosti v prŧběhu roku 2008 byla finanční 

situace společnosti v prŧběhu celého roku vyrovnaná. Pouze ke konci roku měla společnost 

nedostatek finančních prostředkŧ, který byl zpŧsoben zvýšením pohledávek společnosti na 

přelomu měsícŧ listopadu a prosince. Krátkodobý finanční majetek společnosti na konci 

roku činil 3 345 tis. Kč.                             

Majetek se oproti roku 2007 sníţil o 8 601 tis. Kč. Toto sníţení bylo dáno zejména 

niţšími dlouhodobými pohledávkami a sníţením finančního majetku. 

Účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti se sníţila o 14 303 tis. Kč vlivem 

dosaţené ztráty a proúčtováním kapitálových fondŧ. 

Cizí zdroje se zvýšily o 3 364 tis. Kč. Společnost nevytvářela rezervy a neeviduje 

ţádné dlouhodobé závazky. A krátkodobé závazky se zvýšily o 3 364 tis. Kč. 

Vývoj hospodaření v roce 2008 je nutné hodnotit negativně. Nebyl splněn 

ekonomický cíl. Přestoţe byl plánován záporný výsledek hospodaření, tak z jiţ výše 

zmíněných dŧvodŧ byl výsledek podstatně horší. Nepodařilo se pokračovat v nastolených 

trendech minulých let, čímţ se oslabila ekonomická pozice klubu. 

Ztráta za účetní období roku 2008, tabulka 6, ve výši 14 308 tis. Kč byla na základě 

usnesení valné hromady společnosti převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a 

bude uhrazena z budoucí činnosti společnosti. 

 

 



Jan Hranáč: Marketing, management – zajištění sportovního klubu  

 

2010                                                                                                                                        28 

 

 

Tabulka 9 Hlavní bilanční ukazatele společnosti (v tis. Kč) 

 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Aktiva celkem                                                                                 50 445 54 516 45 915 53 431 

Dlouhodobý majetek 1 501 181 780 6 267 

Oběţná aktiva 46 426 52 283 42 974 43 369 

Časové rozlišení 2 518 1 052 2 161 3 795 

Pasiva celkem  50 445 54 516 45 915 53 431 

Vlastní kapitál 40 089 41 655 27 352 30 017 

Cizí zdroje 6 470 7 527 10 891 16 559 

Časové rozlišení 3 886 5 334 7 672 6 855 

                                                                                                         Zdroj:[příloha 1,2]               

  V další sezóně si společnost jako sportovní cíl stanovila bezpodmínečně postoupit 

do play off sezóny 2008/2009. Sportovní cíl se podařilo splnit. Druţstvo se v prŧběhu 

celého ročníku 2008/2009 pohybovalo na umístěních do 6. místa zaručující účast ve 

čtvrtfinále play off. Zejména stabilní sportovní výkonností nakonec zaslouţeně postoupilo 

do čtvrtfinále play off ze 3. místa tabulky. Soupeřem ve čtvrtfinále play off bylo druţstvo 

HC Energie Karlovy Vary. Díky zranění klíčových hráčŧ před play off a v samotném play 

off bylo druţstvo po čtyřech vyrovnaných utkáních ve čtvrtfinále vyřazeno.  

Ve druhé polovině roku 2009 se muţstvo začalo připravovat pod novým názvem 

HC BENZINA Litvínov, a.s. a pod vedením nové trenérské dvojice na novou sezónu 

2009/2010. 

 Muţstvo opustili většinou hráči s horší výkonností, které nahradili převáţně 

odchovanci klubu. V samotné hokejové soutěţi opět pod názvem O2 extraliga ledního 

hokeje 2009/2010 muţstvo vykazovalo nevyrovnanou výkonnost. Po nepovedeném 

začátku nového soutěţního ročníku dal po téměř třech letech práce u muţstva svou funkci 

k dispozici hlavní trenér. Představenstvo klubu zvolilo novou trenérskou dvojici. 

Nevyrovnaná výkonnost nadále převaţovala a zaostávala nad stabilními výsledky z minulé 
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sezóny. I přes tuto skutečnost muţstvo k 31. 12. 2009 drţelo 8. místo v tabulce extraligy 

ledního hokeje, coţ se dá hodnotit jako dílčí splnění sportovního cíle. 

Činnost společnosti v ekonomické oblasti v roce 2009 byla zaměřena především na 

udrţení její finanční stability. Zvýšená pozornost byla věnována zabezpečení příjmŧ, 

zejména trţeb z reklamy, tabulka 11, dodrţení nákladŧ stanovených podnikatelským 

plánem, zejména v administrativní reţii, tabulka 10, a dŧsledné kontrole a řízení toku 

hotovosti. S ohledem na výsledky hospodaření společnosti v roce 2008 byl pro rok 2009 

naplánován kladný hospodářský výsledek. V roce 2009 došlo oproti podnikatelskému 

plánu k navýšení ve výnosové oblasti, ale i v nákladové oblasti. Po promítnutí těchto 

mimořádných vlivŧ společnost dosáhla kladný hospodářský výsledek ve výši 2 515 tis. Kč, 

coţ je o 472 tis. Kč lepší, neţ v podnikatelském plánu, tabulka 6.  

Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 ke zvýšení bilance, v oblasti aktiv vlivem 

pořízení dlouhodobého majetku a zvýšení krátkodobých pohledávek, v oblasti pasiv došlo 

ke zvýšení vlastního kapitálu a krátkodobých závazkŧ společnosti. V účetním období roku 

2009 dále došlo ke sníţení dlouhodobé pohledávky vedené za nabyvatelem zimních 

stadiónŧ – městem Litvínov. Splátka sniţující dlouhodobou pohledávku k 31. 12. 2009 

splatná v roce 2010 byla přeúčtována na účty krátkodobých pohledávek. 

Tabulka 10 Rozpočet klubu 

Rozpočet klubu skut. 2007 skut. 2008     skut. 2009 

Celkový rozpočet (v tis. Kč) 67 897 84 517* 89 471 

-z toho náklady na odměny muţstva 39 795 53 433* 55 341 

 * po odečtení postupových prémií zŧstávají náklady na platy a prémie hráčŧ v plánu 2008 

přibliţně na stejné úrovni v porovnání se skutečností roku 2007 

                                                                                                                  [vlastní zpracování] 
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Tabulka 11 Struktura sponzorů 

Struktura sponzorŧ skut. 2007 skut. 2008 skut. 2009 

Výnosy z reklam bez bonusŧ (v tis. 

Kč) 

55 600 54 100 56 300 

-z toho skupina Unipetrol 33 150 33 250 35 400 

+bonusy za play off skup. Unipetrol 0 15 000 15 000 

Ostatní  0 1 100 1 900 

Celkové výnosy z reklamy  55 600 70 200 73 200 

Podíl sk. Unipetrol na celk. trţbách 

(bez play off) 

59,62%  61,46% 62,87% 

Podíl sk. Unipetrol na celk. trţbách 

(vč. play off) 

59,62% 68,73% 68,85% 

Pozn.: V roce 2007 se klub neprobojoval do play off, proto jsou celkové výnosy z reklam niţší, 

neţli hodnota na rok 2009 

                                                                                                                  [vlastní zpracování] 

Zhodnocení: Z tohoto přehledu vyplývá, ţe pokud se muţstvo neprobojuje do 

play off, výnosy z reklam jsou niţší a klub by mohl mít problémy s likviditou (viz 

finanční analýza). Dalším negativním ukazatelem je přílišná závislost na generálním 

partnerovi.  Je nutné v nejbliţší době přivézt do klubu dalšího silného partnera, za 

jehoţ pomoci by se klub stabilizoval hlavně ekonomicky a posléze i po sportovní 

stránce. 

V oblasti sportovní byl splněn dílčí cíl pro sezónu 2009/2010 – vyhnutí se soutěţe 

play out a postup do play off. V probíhající sezóně 2009/2010 se muţstvo umístí nejhŧře 

na 10. místě tabulky po základní části extraligy a tudíţ bude hrát předkolo play off 2010.  

Činnost společnosti v oblasti ekonomické bude navazovat na hospodářské výsledky 

roku 2009. V roce 2010 je plánován kladný hospodářský výsledek. V následujících letech 

2010, 2011, 2012 se společnost zaměří na finanční stabilitu s dŧrazem na racionální úsporu 

nákladŧ a na postupné sniţování kumulované ztráty z minulých let. 
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V roce 2010 se dále společnost zaměří na splnění licenčních podmínek pro účast 

v extralize ledního hokeje, zejména na přípravu celkové rekonstrukce zimního stadionu 

obsahující rekonstrukci hlediště. 

Jakékoli rozhodování v klubu musí být podloţeno finančními ukazateli a ty 

získáme pomocí finanční analýzy. Je to základ finančního rozhodování. Ukazuje na 

finanční zdraví podniku. Zde uvádím některé vybrané ukazatele takové interní finanční 

analýzy. Běţná likvidita, rychlá likvidita, rentabilita trţeb, prŧměrná doba inkasa 

krátkodobých pohledávek a prŧměrná doba inkasa všech pohledávek. 

 

                                                          (1) 

 

                                                    (2) 

 

                                                                    (3) 

 

        (4) 

 

                         (5)  

 

Tabulka 12 Ukazatel běžné likvidity 

Rok 2007 7,07 

Rok 2008 3,94 

Rok 2009 2,89 

                                                                                [vlastní zpracování] 
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V tabulce 12 vidíme výsledky ukazatele běţné likvidity, rovnice (1). Z těchto 

výsledkŧ vyplývá, ţe díky zvyšujícím se krátkodobým závazkŧm by klub mohl mít 

v budoucnu problémy své závazky splácet. Protoţe čím je likvidita vyšší, tím je vyšší 

schopnost splácet své závazky [3]. Jelikoţ je tento ukazatel poměrně hrubým ukazatelem 

platební schopnosti, pouţívá se téţ ukazatel rychlé likvidity, tabulka 13. 

Tabulka 13 Ukazatel rychlé likvidity 

Rok 2007 7,06 

Rok 2008 3,89 

Rok 2009 2,82 

                                                                                [vlastní zpracování] 

I ukazatel rychlé likvidity, rovnice (2), ukázal klesající schopnost firmy platit své 

závazky [3]. I kdyţ výsledná čísla jsou celosvětově nadprŧměrná, musí se klub mít na 

pozoru a především hlídat zvyšující se objem zásob a snaţit se je drţet co nejníţe. Dále se 

snaţit drţet krátkodobé závazky na přijatelné míře, alespoň na úrovni roku 2009, a dále je 

nezvyšovat. 

Tabulka 14 Ukazatel rentability tržeb 

Rok 2007 0,0183 

Rok 2008 Nelze spočítat 

Rok 2009 0,0276 

                                                                                            [vlastní zpracování] 

 Z tabulky 14 vychází rentabilita trţeb, rovnice (3), která měří podíl čistého zisku 

připadající na 100 Kč trţeb. Výsledky je nutné vynásobit 100. Z těchto  výsledkŧ vychází, 

ţe se firmě daří podíl čistého zisku na trţbách zvyšovat [3]. 

V roce 2008 měla firma záporný hospodářský výsledek, a tedy nelze spočítat 

rentabilitu trţeb. 

Posledním ukazatelem v mé finanční analýze je prŧměrná doba inkasa, a to jak 

krátkodobých, tak i všech pohledávek. Samozřejmě se klub snaţí, aby tato doba byla co 

nejkratší. Dŧleţitějším ukazatelem z obou je ten krátkodobý, protoţe zahrnuje pohledávky 

od partnerŧ a sponzorŧ, jejichţ platby tvoří cca 70  trţeb klubu. 
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Tabulka 15 Průměrná doba inkasa krátkodobých pohledávek 

Rok 2007 72 dnŧ 

Rok 2008 51,7 dnŧ 

Rok 2009 60,2 dnŧ 

                                                                                [vlastní zpracování] 

Z prŧměrné doby inkasa krátkodobých pohledávek, rovnice (4), tabulka 15, vidíme, 

ţe se klubu daří drţet tuto dobu na dobré úrovni a oproti předešlým letŧm ji dokonce o 

něco zkrátil. 

Pro klub je také velmi dŧleţitá doba inkasa všech pohledávek, rovnice (5), a to je 

poslední bod mé finanční analýzy, tabulka 16. 

Tabulka 16 Průměrná doba inkasa všech pohledávek 

Rok 2007 238,9 dnŧ 

Rok 2008 171,3 dnŧ 

Rok 2009 169,2 dnŧ 

                                                                                [vlastní zpracování] 

            Prŧměrná doba splácení všech pohledávek je poměrně vysoká, i kdyţ pozitivním 

trendem je, ţe se klubu daří kaţdý rok ji o něco zkrátit.  
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4. NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ K ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ 
SPORTOVNÍHO KLUBU Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 
VE STŘEDNĚDOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU 
V SOULADU S JEHO STRATEGIÍ 

4.1 Předmět strategie 

4.1.1  Rozvoj hokeje v Litvínově 

 Zvýšit sportovní výkonnost „A“ muţstva 

- Stabilizace muţstva na základě příchodu odchovancŧ pŧsobících v jiných klubech 

ELH nebo v zahraničních soutěţích bez velkého navýšení rozpočtu 

- Pro sponzory zajistit zlepšenými výkony větší atraktivitu a publicitu 

 Zabezpečit rozvoj mládeţnických týmŧ 

- Úspěšnost mládeţnických týmŧ hodnotit podle počtu připravených mladých hráčŧ 

pro „A“ tým 

- Dosáhnout trvalé finanční stabilizace mládeţnických týmŧ 

- Vypracování koncepce rozvoje mládeţe od náboru do základny aţ po juniorské 

muţstvo 

4.2  Navrhované strategie klubu – varianta A, B, C 
 

Tabulka 17 Navrhované strategické varianty 

VARIANTA A  

– udrţení v ELH 

VARIANTA B  

– pravidelná účast v play off 

VARIANTA C  

– TOP 6 

POPIS   

Muţstvo na 11. - 13. místě 

- nedŧstojné postavení, kritika, 

mediálně nezajímavé 

Muţstvo na 7. - 10. místě 

-vyrovnaný střed tabulky, 

výrazná moţnost posunu 

v umístění 

Muţstvo mezi prvními šesti 

-vysoké sportovní cíle, v play 

off cíl semifinále jako 

minimum 
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FINANČNÍ NÁROČNOST   

Předpokládaná částka na 

základní platy hráčŧ – 30 mil. 

Kč 

Úroveň rozpočtu roku 2008, 

plánovaná částka na základní 

platy hráčŧ je 34,5 mil. Kč 

Částka na základní platy hráčŧ 

začínající na úrovni 55 mil. Kč 

LIDSKÉ ZDROJE   

Zařazování mladých hráčŧ ve 

větší míře, zkušení hráči, o 

které není příliš velký zájem 

nebo jsou místními patrioty 

Stabilizovaný, vyváţený tým, 

prŧběţně vhodně doplňovaný, 

vyváţený na všech postech 

Stabilizovaný, vyváţený tým 

na kaţdém postu, alespoň 

jeden špičkový hráč ELH 

RIZIKA   

Špatný odhad situace, zranění, 

moţnost sestupu, sníţená 

návštěvnost, ztráta sponzorŧ 

Nedosaţení play off 

z objektivních příčin 

Finanční náročnost, 

nenaplněné očekávání 

PŘÍNOSY   

Udrţení ELH, sníţené finanční 

náklady 

Udrţení mediálního a 

diváckého zájmu, rozvoj 

marketingu, posílení image 

Stálá mediální pozornost, 

vysoký nadstandardní vliv na 

marketing sponzorŧ 

                                                                                                                  [vlastní zpracování] 

4.3 Vyhodnocení posuzovaných variant 

4.3.1  Ke každé variantě bude stanoven požadavek nadstavby: 

 Varianta A, tabulka 17 o udrţení – v případě úspěšného prŧběhu celé sezony je 

reálná šance postoupit do play off, a tím překročit plánovaný sportovní a 

hospodářský výsledek. 

 Varianta B, tabulka 17, play off – tato varianta počítá s postupem do play off. Jako 

nadstavbu si klub stanoví postup do semifinále. Marketingově zajímavé a finančně 

levné. Sportovně i ekonomicky reálné. 

 Varianta C, tabulka 17, TOP 6 – finančně nejnáročnější, nutno celou sezónu drţet 

sportovní, ale i finanční výkonnost klubu na vysoké úrovni, jako nadstavbu lze 
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poţadovat pouze postup do finále – sportovní a ekonomický úspěch, velké riziko 

nesplnění nadstavby.  

4.3.2  Rizika nenaplnění plánovaných sportovních úkolů 

 Zranění klíčových hráčŧ – s ohledem na finanční moţnosti a omezeném trhu s hráči 

doplnění kádru méně kvalitními hráči 

 Znehodnocení objemu finančních prostředkŧ neúměrným nárŧstem platŧ hráčŧ 

v EHL – nemoţnost klubu s ohledem na finanční moţnosti nakoupit kvalitní hráče 

 Dlouhodobější výpadek, nestálost formy 

4.4  Návrh strategické varianty 

4.4.1  Varianta A – o udržení v ELH  

 Obsahuje příliš velkou míru rizika pro ztrátu účasti v ELH, malá šance splnění 

stanovené nadstavby a tedy vylepšení sportovního a hospodářského výsledku 

 Nezajímavá jak pro sponzory (riziko ztráty partnerŧ), velice malá šance přivézt do 

klubu nového partnera a na další sezonu sníţení rozpočtu. Velice pravděpodobně 

nenaplnění stanoveného rozpočtu v oblasti prodeje reklamy. Také pro diváky a 

veřejnost neatraktivní, moţnost sníţení počtu fanouškŧ na jednotlivé zápasy a tudíţ 

sníţení trţeb. 

 Tuto variantu nedoporučuji!  

4.4.2  Varianta B – pravidelná účast v play off 

 Vyváţená varianta, dávající určitý stupeň jistoty 

 Zajímavá jak pro sponzory, tak pro diváky a nenese příliš velké finanční riziko při 

nenaplnění sportovních cílŧ. Garantuje zajímavý prŧběh sezóny, jak pro sponzory, 

tak pro fanoušky. Marketingově zajímavá, poměrně velká šance sehnat dalšího 

silného sponzora. Dává jistotu naplnění sportovních a ekonomických cílŧ, v případě 

splnění nadstavby velký nárŧst zájmu fanouškŧ a případných partnerŧ.  

 Reálná šance při malých finančních nákladech uspět v play off 
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 Optimální z hlediska všech argumentŧ 

 Dává dostatečný prostor pro pravidelné zařazování mladých talentŧ do „A“ 

muţstva 

 Zachycuje realistické zhodnocení současného stavu 

 Tuto variantu doporučuji! 

4.4.3  Varianta C – TOP 6 

 Nutnost zkvalitnění hráčského kádru, které je ovšem podmíněné výrazným 

navýšením rozpočtu klubu 

 Pro sponzory a diváky nejzajímavější, pro klub však příliš velké finanční riziko při 

nenaplnění sportovních cílŧ 

 Reálná moţnost záporného hospodářského výsledku, v případě sebemenšího 

zaváhání, jak ve sportovní, tak i ekonomické oblasti 

 Nulová šance zařazování mladých odchovancŧ do kádru, následný odchod těchto 

hráčŧ do jiných klubŧ a následné problémy v dalších letech při doplňování kádru 

 Realizace je moţná v horizontu 2 – 3 let s výše uvedenou podmínkou 

 Tuto variantu nedoporučuji! 

4.5  Úkoly po přijetí schválené varianty 

4.5.1  Základní úkoly 

 Přijetí varianty strategického výhledu  

 Rozpracování přijaté varianty 

4.5.2  Další úkoly spojené s přijatou variantou strategického 
výhledu 

 Rozvoj mládeţnického hokeje, zpracování koncepce 

 Modernizace technického zázemí zimních stadiónŧ 
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 Vzdělávání trenérŧ 

 Propagace klubu a.s. - marketing 

 Finanční zajištění klubu (nový partner) 
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5. ZÁVĚR  

Cílem této práce bylo navrhnout taková řešení, která by klubu pomohla 

z ekonomického hlediska zajistit úspěšné fungování ve střednědobém časovém horizontu. 

Z hlediska ekonomického si klub musí ohlídat vzrŧstající finanční náročnost na 

platy hráčŧ a trenérŧ, jak ukázala finanční analýza, protoţe by to mohlo zapříčinit záporný 

hospodářský výsledek, jako např. v roce 2008, a tím negativně ovlivnit likviditu klubu do 

dalších let. Realisticky zhodnotit po kaţdé sezoně svoje moţnosti a obezřetně plánovat tu 

další. Ekonomicky stabilizovat klub příchodem dalšího strategického partnera, a to 

především do oblasti mládeţe. 

V oblasti lidských zdrojŧ bezpodmínečně zkvalitnit a rozšířit práci marketingového 

oddělení, více marketingově spolupracovat s partnery, na internetu vylepšit propagaci 

klubu, jak ‘‘A‘‘ muţstva, tak hlavně celého sektoru mládeţe a otevřít dlouho očekávaný 

internetový obchod se suvenýry, marketingově vyuţít generálního sponzora a jeho aktivit. 

Zajistit proškolení trenérŧ mládeţe a zlepšit vyhledávání mladých talentŧ v okolí. 

Co se týče technického vybavení, je nutné ve spolupráci s městem, jako 

pronajímatelem hokejových hal, zrekonstruovat celé technické vybavení.  

V práci jsem zmínil tři varianty. První, nazvanou o udrţení v ELH a třetí, nazvanou 

TOP 6 jsem z výše uvedených dŧvodŧ nedoporučil. Proto doporučuji uvést do praxe a 

rozpracovat variantu pod názvem Pravidelná účast v play off. Je dŧleţité, aby obě 

nejdŧleţitější části klubu, jak sportovní, tak ekonomická, byly v souladu. V případě, kdy 

klub nebude dosahovat uspokojivých sportovních výsledkŧ, ztratí nejen přízeň divákŧ a 

široké veřejnosti a tím přijde o část příjmŧ, ale hlavně poklesne přízeň sponzorŧ a jejich 

ochota do neúspěšného klubu investovat svoje finanční prostředky. Po sportovní stránce je 

nutné stabilizovat výkonnost „A“ muţstva s ohledem na pravidelnou účast v play off. Z 

 hlediska dalšího rozvoje klubu je dŧleţité, aby klub vylepšil práci s mládeţí, protoţe čím 

víc vychová mladých kvalitních hokejistŧ, které se podaří začlenit do muţstva, o to méně 

bude muset v budoucnu nakupovat drahé hráče z jiných klubŧ. Ba naopak se tito mladí 

hráči mŧţou v určité míře stát zdrojem příjmŧ při jejich případném prodeji. 
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ČINNOST SPOLEČNOSTI 
 
 
1. Informace o společnosti 

 

Obchodní firma : HC BENZINA Litvínov, a.s.  
Sídlo   : S.K.Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov 

IČ : 64048098 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

v oddíle B, vložce 749 

 
Základní kapitál : 42.000.000,- Kč 

 
Vydané cenné papíry : 840 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 

50.000,- Kč každé z nich 

 
Společnost je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je řídící osobou Polski Koncern Naftowy 

ORLEN SA, se sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Plock, Polsko. 
 

Společnost v daném roce nenabyla žádné své vlastní akcie a zatímní listy ani akcie či zatímní listy 
ovládající osoby. 

 

Organizační jednotky jsou umístěny v České republice, společnost nemá žádnou organizační jednotku 
v zahraničí.  

 
 

2. Činnost společnosti 

 
Hlavním předmětem činnosti společnosti bylo zajišťování činnosti v oblasti ledního hokeje jako 

vrcholového sportu. Po sportovní stránce prošla společnost v roce 2009 výkonnostním vzestupem, 
který byl podpořen spoluprácí s generálním partnerem klubu. 

Činnost společnosti ve sportovní oblasti byla zaměřena především na působení v Extralize ledního 
hokeje mužů. V první části roku se společnost zaměřila na splnění svého základního sportovního cíle,  

a to postupu do play off sezóny 2008/2009. Sportovní cíl se podařilo splnit. Družstvo se v průběhu 

celého ročníku 2008/2009 pohybovalo na umístěních do 6. místa zaručující účast ve čtvrtfinále play 
off. Díky stabilní sportovní výkonnosti nakonec postoupilo do čtvrtfinále play off ze 3. místa tabulky. 

Soupeřem ve čtvrtfinále play off bylo opět družstvo HC Energie Karlovy Vary. Díky zranění klíčových 
hráčů před play off a v samotném play off bylo družstvo po čtyřech vyrovnaných utkáním ve 

čtvrtfinále vyřazeno v poměru 4:0 na zápasy. Ve druhé polovině roku 2009 se mužstvo začalo 

připravovat pod novým názvem HC BENZINA Litvínov, a.s. a pod vedením nové trenérské dvojice 
Jaroslav Hübl starší a Jiří Kučera na novou sezónu 2009/2010. Kádr mužstva opustili většinou hráči 

z výkonnostních důvodů, které nahradili převážně odchovanci klubu.  V samotné hokejové soutěži 
opět pod názvem O2 extraliga ledního hokeje 2009/2010 mužstvo vykazovalo nevyrovnanou 

výkonnost. Po nepovedeném začátku nového soutěžního ročníku dal po téměř třech letech práce u 

mužstva svou funkci k dispozici trenér Jaroslav Hübl starší. Představenstvo klubu zvolilo novou 
trenérskou dvojici Jiří Kučera – Jiří Šlégr. Nevyrovnaná výkonnost nadále převažovala a zaostávala nad 

stabilními výsledky z minulé sezóny. I přes tuto skutečnost mužstvo k 31.12.2009 drželo 8. místo v 
tabulce extraligy ledního hokeje, což se dá hodnotit jako dílčí splnění sportovního cíle. 

 
Činnost společnosti v ekonomické oblasti byla zaměřena především na udržení její finanční stability. 

Zvýšená pozornost byla věnována zabezpečení příjmů, zejména tržeb z reklamy a dodržení nákladů 

stanovených podnikatelským plánem, zejména v administrativní režii, a důsledné kontrole a řízení toku 
hotovosti. S ohledem na výsledky hospodaření společnosti v roce 2008 byl pro rok 2009 naplánován 

kladný hospodářský výsledek. 
 

 

V roce 2009 došlo oproti podnikatelskému plánu k navýšení ve výnosové oblasti, ale i v nákladové 
oblasti. Po promítnutí těchto mimořádných vlivů společnost dosáhla kladný hospodářský výsledek ve 

výši 2.515 tis. Kč, což je o 472 tis. Kč lepší než v podnikatelském plánu.  



 

 

V roce 2009 nedošlo v zaměstnanecké oblasti k žádným změnám. 

Společnost nevykazovala žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje. 
V oblasti ochrany životního prostředí společnost dodržovala veškeré zákonem předepsané normy.  

 

Hlavní výkonové ukazatele společnosti (tis. Kč): 

 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 764 1.640 1.335 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 67.879 80.470 89.471 
Provozní výsledek hospodaření 795 -14.596 1.945 

Finanční výsledek hospodaření 290 310 306 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (2)  1.266 -14.308 2.515 

 
Hlavní bilanční ukazatele společnosti (tis. Kč): 

 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 54.516 45.915 53.431 
- Dlouhodobý majetek (1) 181 780 6.267 
- Oběžná aktiva  52.283 42.974 43.369 

- Časové rozlišení 1.052 2.161 3.795 

Pasiva celkem 54.516 45.915 53.431 
- Vlastní kapitál (2) 41.655 27.352 30.017 

- Cizí zdroje  7.527 10.891 16.559 
- Časové rozlišení 5.334 7.672 6.855 

(1) V roce 2006 byl plánován prodej dlouhodobého majetku – nemovitosti č.p. 1011. Tento prodej byl v roce 2006 formou 
veřejné dražby uskutečněn. K zaúčtování však došlo až v roce 2007 až po zaplacení kupní ceny nemovitosti kupujícím. 
V roce 2009 byl pořízen dlouhodobý majetek – velkoplošná obrazovka a jeden skoreboard (ukazatel skóre) 

(2) Účetní ztrátu vykázanou v roce 2008 ve výši 14,3 mil. Kč se díky kladnému hospodářskému výsledku v roce 2009 podařilo 
snížit. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech. Pro rok 2010 je opět plánován kladný hospodářský výsledek, 
který bude největší měrou ovlivněn umístěním mužstva v extralize ledního hokeje v 1. polovině roku. 

Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 ke zvýšení bilance, v oblasti aktiv díky pořízení dlouhodobého 
majetku a zvýšení krátkodobých pohledávek a v oblasti pasiv díky zvýšení vlastního kapitálu a 

krátkodobých závazků společnosti. V účetním období roku 2009 dále došlo ke snížení dlouhodobé 
pohledávky vedené za nabyvatelem zimních stadiónů – městem Litvínov. Splátka snižující 

dlouhodobou pohledávku k 31.12.2009 splatná v roce 2010 byla přeúčtována na účty krátkodobých 

pohledávek.  
 

3. Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni 
 

Nenastaly žádné významné skutečnosti. 

 
4. Předpokládaný vývoj společnosti 

 
V oblasti sportovní byl k datu sestavení výroční zprávy splněn dílčí cíl pro sezónu 2009/2010 – vyhnutí 

se soutěže play out a postup do play off. V probíhající sezóně 2009/2010 se mužstvo umístí nejhůře 
na 10. místě tabulky po základní části extraligy a tudíž bude hrát předkolo play off 2010.  

 

Činnost společnosti v oblasti ekonomické bude navazovat na hospodářské výsledky roku 2009. V roce 
2010 je plánován kladný hospodářský výsledek. V následujících letech 2010,2011,2012 se společnost 

zaměří na finanční stabilitu s důrazem na racionální úsporu nákladů a na postupné snižování 
kumulované ztráty z minulých let. 

 

V roce 2010 se dále společnost zaměří na splnění licenčních podmínek pro účast v extralize ledního 
hokeje, zejména na přípravu celkové rekonstrukce zimního stadionu obsahující rekonstrukci hlediště.   

  

 
 
 
 
 

    



 

Příloha 4 

ROZVAHA v plném rozsahu 
 

 
ke dni 31.12.2009 

 

 
jednotky: 1 000 Kč 

 

       

 
Účetní jednotka:      HC BENZINA Litvínov, a.s.     

 

 
Sídlo účetní jednotky:  

    S.K.Neumanna 1598, 436 01 
Litvínov   

 

 
IČ:  64048098     

 

       

       
Označ. AKTIVA Běžné účetní období Rok 2008 Rok 2007 

a b Brutto     1 Korekce  2 Netto    3 Netto     4 Netto      5 

  AKTIVA CELKEM 61 730 -8 299 53 431 45 915 54 516 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek 10 065 -3 798 6 267 780 181 

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek 836 -685 151     

B.  I.    
1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software 285 -285       

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 551 -400 151     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 9 229 -3 113 6 116 780 181 

B. II.    
1. Pozemky           

2. Stavby 60 -8 52 54 56 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 874 -3 105 5 769 455 125 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Základní stádo a tažná zvířata           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 295   295 271   

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek             

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B. III. Dlouhodobý finanční majetek           

B. III.   
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách           

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv           

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek           



 

       
Označ. AKTIVA Běžné účetní období Rok 2008 Rok 2007 

a b Brutto     1 Korekce  2 Netto      3 
Netto      
4 Netto      5 

C. Oběžná aktiva 47 870 -4 501 43 369 42 974 53 283 

C.  I. Zásoby 1 078   1 078 508 103 

C.  I.    
1. Materiál 642   642     

2. Nedokončená výroba a polotovary           

3. Výrobky           

4. Zvířata           

5. Zboží 436   436 508 103 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 23 023   23 023 27 310 31 882 

C.  II.   
1.  Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv 22 750   22 750 27 300 31 850 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

6. Dohadné účty aktivní 

 
        

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka 273   273 10 32 

C. III. Krátkodobé pohledávky 19 688 -4 501 15 187 11 811 13 972 

C. III.   
1. Pohledávky z obchodních vztahů 13 391 -4 501 8 890 6 459 4 479 

        2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv 4 550   4 550 4 550 4 550 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky 1 584   1 584 529 1 234 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 163   163 222 93 

8. Dohadné účty aktivní           

9. Jiné pohledávky       51 3 616 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 4 081   4 081 3 345 7 326 

C. IV.   
1. Peníze 1 008   1 008 1 117 690 

2. Účty v bankách 3 073   3 073 2 228 6 636 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D.  I. Časové rozlišení 3 795   3 795 2 161 1 052 

D.  I.    
1. Náklady příštích období 613   613 561 268 

2. Komplexní náklady příštích období 

 
        

3. Příjmy příštích období 3 182   3 182 1 600 784 



 

       
Označ. PASIVA Stav v běžném Stav v minulém Rok 2007 

a b účetním období         6 účetním období         7 8 

  PASIVA CELKEM   53 431   45 915 54 516 

A. Vlastní kapitál   30 017   27 352 41 655 

A. I. Základní kapitál   42 000   42 000 42 000 

A. I.     
1. Základní kapitál   42 000   42 000 42 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)           

3. Změny základního kapitálu           

A. II. Kapitálové fondy   455   305 300 

A. II.    
1. Emisní ažio           

2. Ostatní kapitálové fondy   455   305 300 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku   125   126 62 

A. III.   
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond   125   126 62 

      
 

      

2. Statutární a ostatní fondy           

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let   -15 078   -771 -1 973 

A. IV.   
1. Nerozdělený zisk minulých let           

2. Neuhrazená ztráta minulých let   -15 078   -771 -1 973 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období    2 515   -14 308 1 266 

B. Cizí zdroje   16 559   10 891 7 527 

B.  I. Rezervy           

B.  I.    
1. Rezervy podle zvl. právních předpisů           

2. Rezerva na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmů           

4. Ostatní rezervy           

B. II. Dlouhodobé závazky           

B. II.    
1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení           

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky           

10. Odložený daňový závazek           

       



 

Označ. PASIVA Stav v běžném Stav v minulém Rok 2007 

a b účetním období        6 účetním období        7 8 

B. III. Krátkodobé závazky   16 559   10 891 7 527 

B. III.   
1. Závazky z obchodních vztahů   10 652   10 044 5 881 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení           

5. Závazky k zaměstnancům   351   410 335 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění   220   230 199 

7. Stát - daňové závazky a dotace   118   142 903 

8. Krátkodobé přijaté zálohy   5 118       

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasívní   100   65 209 

11. Jiné závazky           

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci           

B. IV.   
1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Krátkodobé bankovní úvěry           

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C.  I. Časové rozlišení   6 855   7 672 5 334 

C.  I.    
1. Výdaje příštích období   237   898 183 

2. Výnosy příštích období   6 618   6 774 5 151 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 

     

 

Datum           Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
sestavení     

 

  
        

 

 

  
  

27.1.2010    Ing. Jan Vopat, předseda představenstva   Ing. Jan Mikulec, místopředseda představenstva 
  

 

  

 
Předmět činnosti účetní jednotky 

  
 zajišťování činnosti v oblasti vrcholového sportu - lední hokej 

  
  
  

 

 
  

 

 

 
 
 

 



 

Příloha 5 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu  (druhové členění) 
 ke dni 31.12.2009 

 

 
jednotky: 1 000 Kč 

  
      

 
Účetní jednotka:      HC BENZINA Litvínov, a.s.   

 

 
Sídlo účetní jednotky:      S.K.Neumanna 1598, 436 01 Litvínov 

 

 
IČ:  64048098     

  
      

Označ. TEXT              Skutečnost v účetním období Rok 2007 

a b sledovaném           1 minulém                    2 3 

I. Tržby za prodej zboží   1 335   1 640 764 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží   1 120   979 577 

+ Obchodní marže   215   661 187 

II. Výkony   89 471   80 470 67 879 

II.        
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   89 471   80 470 67 879 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti           

3. Aktivace           

B. Výkonová spotřeba   79 342   85 884 60 981 

B.        
1. Spotřeba materiálu a energie   7 955   9 150 7 018 

         2. Služby   71 387   76 734 53 963 

+ Přidaná hodnota   10 344   -4 753 7 085 

C. Osobní náklady   7 857   8 679 6 608 

C.        
1. Mzdové náklady   5 472   5 953 4 508 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva   436   608 566 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění   1 864   2 042 1 457 

4. Sociální náklady   85   76 77 

D. Daně a poplatky   660   678 815 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku   307   87 39 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   861   429 2 268 

III.       
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   100     1 521 

        2. Tržby z prodeje materiálu   761   429 747 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu         1 281 

F.        
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku         1 281 

2. Prodaný materiál           

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období (-/+)   230   288 -640 

IV. Ostatní provozní výnosy   41   119 442 

H. Ostatní provozní náklady   247   659 897 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření   1 945   -14 596 795 



 

Označ. TEXT              Skutečnost v účetním období Rok 2007 

a b 
sledovaném              
1 minulém                    2 3 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           

VII.      
1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů           

   3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti (-/+)           

X. Výnosové úroky   394   472 512 

N. Nákladové úroky         161 

XI. Ostatní finanční výnosy   1   28 7 

O. Ostatní finanční náklady   89   190 68 

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření   306   310 290 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   -264   22 -181 

Q.        
1.   - splatná         -217 

2.   - odložená   -264   22 36 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   2 515   -14 308 1 266 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti           

S.        
1.   - splatná           

2.   - odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření           

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-)           

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   2 515   -14 308 1 266 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním   2 251   -14 286 1 085 

 

 

 
 

  

    

 

Datum           Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
sestavení                                          

 

  
        

 

 
  

   
  

 

 
27.1.2010    Ing. Jan Vopat, předseda představenstva   Ing. Jan Mikulec, místopředseda představenstva 

 
  

 

 
Předmět činnosti účetní jednotky 

  zajišťování činnosti v oblasti vrcholového sportu - lední hokej 

  

  

  
 

 
    

 



 

Příloha 6 
 

HC BENZINA Litvínov, a.s.                                       Příloha roční účetní závěrky roku 2009 

 

 

HC BENZINA Litvínov, a.s.  

S.K.Neumanna 1598, zimní stadion, 

436 01  Litvínov 

IČ: 64048098 

DIČ: CZ64048098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha tvořící součást roční účetní závěrky pro podnikatele 

v plném rozsahu k 31.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Litvínově dne 27. ledna 2010 

 

 

 
Statutární orgán : 

 

 

  

……………………………………… 

         Ing. Jan Vopat 

                           předseda představenstva 

 

 

 

……………………………………… 

                     Ing. Jan Mikulec 

                                místopředseda  představenstva 
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HC BENZINA Litvínov, a.s.                                       Příloha roční účetní závěrky roku 2009 

 

čl. I. 

Obecné údaje 

 

1. Popis účetní jednotky 

 

Obchodní firma : HC BENZINA Litvínov, a.s.  

Sídlo   : S.K.Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov  

Právní forma  : akciová společnost 

 

Předměty činnosti :  

 zajišťování činnosti v oblasti vrcholového sportu - lední hokej 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 marketingová činnost  

 ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto 

zařízeních 

 provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 

 opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 

 praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 

 pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Datum vzniku společnosti :  

1. června 1996 

 

1.1 Přehled fyzických a právnických osob, které se podílejí na základním kapitálu 

společnosti k 31. prosinci 2009 

 

Držitel 

 

Podíl 

(%) 

Počet akcií 

(ks) 

Jmen. hodn. akcie 

(Kč) 

Podíl celkem 

(Kč) 

UNIPETROL RPA s.r.o. 70,96 596 50.000,- 29,800.000,- 

Město Litvínov 

HC LITVÍNOV, občanské sdružení 

22,14 

  6,90 

186 

 58 

 

50.000,- 

50.000,- 

 

  9,300.000,- 

  2,900 000,- 

 

Snížení základního kapitálu společnosti rozhodla valná hromada společnosti dne 20. dubna 2005  

z 84,000.000,- Kč na 42,000.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech 840 kusů akcií ze 

100.000,- Kč na 50.000,- Kč. Počet akcií ve vlastnictví jednotlivých akcionářů a procentuální výše 

jejich podílu na základním kapitálu společnosti tím nebyly dotčeny.   

V letech 2007 až 2009 nedošlo k žádným změnám na základním kapitálu společnosti. 

 

1.2 Vznik společnosti, změny a dodatky v obchodním rejstříku 

 

Dne 4. dubna 1996 uzavřely CHEMOPETROL GROUP, a.s. a HC Litvínov, s.r.o. zakladatelskou 

smlouvu o založení společnosti HC CHEMOPETROL, a.s. ve formě notářského zápisu. Základní 

kapitál společnosti činil 68,000.000,- Kč, emisní ážio 26,131.570,- Kč a rezervní fond  

17,000.000,- Kč. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. června 1996 byla 

společnost HC CHEMOPETROL, a.s. zapsána do obchodního rejstříku. Tímto usnesením byli do 

obchodního rejstříku zapsáni i první členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. 

Usnesení nabylo právní moci dne 3. června 1996. 

Snížení základního kapitálu společnosti proběhlo v roce 2005 na základě rozhodnutí valné hromady ze 

dne 20. dubna 2005 z důvodu úhrady části kumulované ztráty společnosti a to z 84.000.000,- Kč na 
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HC BENZINA Litvínov, a.s.                                       Příloha roční účetní závěrky roku 2009 

 42.000.000,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií, snížení základního kapitálu bylo zapsáno 

do obchodního rejstříku dne 30. července 2005. 

 

V roce 2007 Valná hromada společnosti na svém zasedání dne 25. září 2007 schválila změnu obchodní 

firmy společnosti z HC CHEMOPETROL, a.s. na HC Litvínov, a.s.. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku 4. ledna 2008. 

V roce 2008 nedošlo k žádným změnám v zápisu v obchodním rejstříku, týkajících se základního 

kapitálu či charakteristik akcií. 

V roce 2009 Valná hromada společnosti na svém mimořádném zasedání dne 19. srpna 2009 schválila 

změnu obchodní firmy společnosti z HC Litvínov, a.s. na HC BENZINA Litvínov, a.s.. Tato 

skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 31. srpna 2009 

 

1.3. Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009 

 
Představenstvo: 

předseda  : Ing. Jan Vopat 

místopředseda : Ing. Jan Mikulec 

členové  : MUDr. Petr Myšák 

    Ing. Vladimír Machulda 

    Ing. Petr Hojer, CSc. 

 

Rok 2007: 
Valná hromada společnosti na svém zasedání dne 23. května 2007 vzala na vědomí odstoupení 

předsedy představenstva Mgr. Reného Kellera a odvolala místopředsedu představenstva pana Ivana 

Rycheckého. Valná hromada společnosti dále schválila změnu stanov společnosti spočívající ve 

zvýšení počtu členů představenstva ze tří na sedm a zvolila za členy představenstva Ing. Jana Vopata, 

Bc. Pavla Veselého, Ing. Vladimíra Machuldu, Ing. Jana Mikulce, Ing. Pavla Peštu a Ing. Petra Hojera. 

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 11. června 2007 zvolilo za předsedu Ing. Jana Vopata 

a za místopředsedu Bc. Pavla Veselého. 

 

Rok 2008: 

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 18. června 2008 vzalo na vědomí odstoupení 

z funkce místopředsedy představenstva a člena představenstva Bc. Pavla Veselého, MBA a zároveň 

zvolilo za místopředsedu představenstva ing. Jana Mikulce, dále pak na svém zasedání dne 16. 

července 2008 vzalo na vědomí odstoupení funkce člena představenstva ing. Pavla Pešty. Všechny 

výše uvedené skutečnosti byly zapsány v obchodním rejstříku. Od 17. července 2008 pracovalo 

představenstvo společnosti v pětičlenném složení. 

 

Rok 2009: 

Představenstvo společnosti pracovalo ve stejném pětičlenném složení jako v roce 2008. 

 

Dozorčí rada: 

předseda : Ing. Lenka Kroupová 

místopředseda : JUDr. Daniel Volák 

člen  : Milan Kanaloš 

 

Rok 2007: 

V dozorčí radě společnosti nedošlo v roce 2007 k žádným změnám. 

 

Rok 2008: 
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Valná hromada společnosti na svém jednání dne 12. února 2008 mimo jiné odvolala z funkce člena 

dozorčí rady ing. Zdeňka Matouše a jmenovala za člena dozorčí rady pana Milana Kanaloše. Dále pak 

valná hromada na svém jednání dne 16. července 2008 odvolala z funkce místopředsedy  dozorčí rady 

a člena dozorčí rady PhDr. Vlastimila Doležala  a jmenovala za člena dozorčí rady JUDr. Daniela 

Voláka. Dozorčí rada pak na svém jednání dne 29. srpna 2008 jmenovala JUDr. Daniela Voláka do 

funkce místopředsedy dozorčí rady. 

 

Rok 2009: 

Dozorčí rada společnosti pracovala ve stejném tříčlenném složení jako v roce 2008. 

 

1.4.  Organizační členění společnosti k 31. prosinci 2009 

 
Společnost je vnitřně členěna na tyto útvary:  

 Útvar generálního manažera 

 Ekonomický útvar 

 Marketingový útvar 

 Sportovní útvar 

 

1.5. Obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl  

na jejich základním kapitálu 

 
Společnost neměla ke dni 31. prosince 2009 ani v letech 2008 a 2007 žádný podíl na základním 

kapitálu v jiné společnosti. 

 

1.6. Přehled o průměrném počtu zaměstnanců s uvedením výše osobních nákladů a 

odměnách členů statutárních a dozorčích orgánů za rok 2009 

 
Ukazatel   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaměstnanci celkem   10 osob 11 osob 11 osob 

- z toho vedoucí zaměstnanci   4 osoby 4 osoby 4 osoby 

Představenstvo   7 osob 5 osob 5 osob 

Dozorčí rada 3 osoby 3 osoby 3 osoby 

Mzdové náklady 4 508 tis. Kč 5 953 tis. Kč 5 472 tis. Kč  

- z toho vedoucí zaměstnanci 2 263 tis. Kč. 3 058 tis. Kč     2 507 tis. Kč 

Odměny členům orgánů spol. 566 tis. Kč  608 tis. Kč 436 tis. Kč 

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 1 457 tis. Kč 2 042 tis. Kč 1 864 tis. Kč 

Zákonné sociální náklady 77 tis. Kč 76 tis. Kč 85 tis. Kč 

Celkem osobní náklady 6 608 tis. Kč. 8 679 tis. Kč 7 857 tis. Kč 

 

 

1.7. Přehled o poskytnutých půjčkách, úvěrech, poskytnutých zárukách a ostatním peněžním 

a nepeněžním plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů společnosti včetně 

bývalých členů těchto orgánů 

 
Společnost neposkytla půjčky, úvěry, záruky a ani jiná plnění členům statutárních, dozorčích  

a řídících orgánů společnosti. 

 

čl. II. 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách  

a způsobech oceňování. 

 

2. Důležité informace o použitých účetních metodách a účetních zásadách                             4 
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Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a podle platných prováděcích předpisů.  

 

2.1. Způsob oceňování majetku společnosti 

 
Druh majetku        Způsob ocenění 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   pořizovací cenou 

Zásoby         pořizovací cenou 

Cenné papíry, podíly      pořizovací cenou 

Pohledávky při vzniku      jmenovitou hodnotou 

Pohledávky nabyté za úplatu, vkladem    pořizovací cenou 

Závazky při vzniku      jmenovitou hodnotou 

Závazky při převzetí      pořizovací cenou 

Peněžní prostředky a ceniny     jmenovitou hodnotou 

 

2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného této ceně  

a pořízeného v průběhu účetního období 

 
Reprodukční cena nebyla použita. 

2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob 

 
Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnuje přepravné, balné a poštovné. 

2.4. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, uspořádání položek 

účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu 

období 

 
V letech 2007, 2008 a 2009  nedošlo k žádným změnám. 

 

2.5. Způsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv 

 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 

Opravné položky jsou tvořeny v případě nedostatečného využívání majetku. Dlouhodobý majetek je 

využíván. Nebylo prokázáno, že užitná hodnota zjištěna při inventarizaci by byla výrazně nižší, než je 

jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek. 

Finanční investice: 

Opravné položky jsou tvořeny v případě poklesu podílu na vlastním kapitálu pod cenu pořízení 

finančního majetku a to ve výši tohoto rozdílu. V odůvodněných případech se výše opravné položky 

k finančnímu majetku vytváří s ohledem na budoucí vývoj dané společnosti.  

Zásoby zboží:  

Opravné položky se tvoří ve výši rozdílu mezi pořizovací hodnotou a předpokládanou tržní hodnotou 

při prodeji po odečtu nákladů spojených s prodejem. 

Pohledávky: 

Opravné položky se tvoří na pohledávky po lhůtě splatnosti následovně: 

starší než 360 dnů 100 % 

180-360 dnů 50 % 

90-180 dnů  25 % 

 

Dále je při tvorbě opravných položek zohledněna likvidita jednotlivých pohledávek.                    5 
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2.6. Způsob stanovení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek, použité odpisové metody 

při stanovení účetních odpisů a způsoby účtování dlouhodobého majetku 
 

Odepisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje na účet 551. Dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu, který vychází z předpokládané 

doby používání. Nehmotný a hmotný majetek se odepisuje účetně od počátku prvního měsíce 

následujícího poté, kdy byl předán do trvalého užívání a odepisuje se do konce měsíce, ve kterém byla 

odepsána pořizovací cena, nebo do okamžiku vyřazení či prodeje. 

Používané roční odpisové sazby: 

Kancelářská a výpočetní technika, osobní a dodávkové automobily, speciální vozidla 25,0 % 

Nákladní automobily, stroje a přístroje dle doby použitelnosti, nábytek  12,5 % 

Stroje a zařízení s dobou použitelnosti delší než 12 let 6,7 % 

Nemovitý majetek 3,3 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován dle předpokládané doby využití. 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které nepřevýší částku 40.000,- Kč, je 

účtováno na analytický účet 548 a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, které 

nepřevýší částku 60.000,- Kč, je účtováno na analytický účet 518. 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění do 40.000,- 

Kč se považuje za zásoby a účtuje se na analytický účet k účtu 501. Tento majetek se sleduje 

v operativní evidenci. 

Na účtu 028 účtovala společnost do konce roku 2001 o majetku v ocenění do 40.000,- Kč, který byl 

nabyt vkladem nebo formou finančního leasingu. Tento majetek byl k 1.1.2002 převodovým můstkem 

převeden na účet 022. 

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění do 60.000,- Kč se 

účtuje na analytický účet k účtu 518. Tento majetek se sleduje v operativní evidenci . 

 

2.7. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
 

Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu používá společnost pevný kurz dle kurzu ČNB 

stanovený vždy k poslednímu dni předcházejícího měsíce, kurs je platný pro celý následující měsíc. 

Ke konci rozvahového dne byly majetek a závazky přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2009 a kurzové 

rozdíly byly zaúčtovány výsledkově, tj. na vrub příslušných finančních nákladů nebo ve prospěch 

finančních výnosů.  

 

2.8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem 

oceňují reálnou hodnotou 
 

Stanovení reálné hodnoty nebylo v účetním období využito. 

 

 

Čl. III. 

Doplňující informace 

 

3.1. Významné položky mající vliv na hodnocení majetkové a finanční pozice účetní jednotky 

 
V roce 2002 začala společnost poprvé účtovat o odložené dani. K 1.1.2002 byla zaúčtována odložená 

daň za předchozí období. Tím bylo docíleno takového rozvahového stavu, jaký byl při jejím účtování  
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v předchozích obdobích. Při jejím výpočtu byla použita závazková metoda rozvahového přístupu, jak 

stanoví Postupy účtování pro podnikatele. 

 

V roce 2003 schválila valná hromada společnosti způsob financování nezbytných investičních akcí 

nutných k bezproblémovému provozování zimních stadionů v Litvínově a to formou úplatného 

převodu zimních stadionů a souvisejícího vybavení z majetku společnosti do majetku města Litvínov. 

Cílem tohoto úplatného převodu bylo prostřednictvím nového majitele a s případným využitím zdrojů 

z prostředků veřejné podpory, zabezpečení nejnutnějších rekonstrukcí zimních stadiónů, na které 

společnost neměla dostatek finančních zdrojů.  

Před samotným převodem provedl soudem určený znalec ocenění tržní hodnoty převáděných 

nemovitostí a souvisejícího souboru movitého majetku, tržní hodnota byla stanovena na 64.786 tis. 

Kč. Zůstatková účetní hodnota převáděného majetku v době prodeje byla ve výši  85.603 tis. Kč, čímž 

vznikla účetní ztráta ve výši 20.817 tis. Kč, která zásadním způsobem ovlivnila hodnotu 

hospodářského výsledku roku 2004 a způsobila výrazný pokles vlastního kapitálu společnosti.   

Dne 5. ledna 2004 byly uzavřeny kupní smlouvy na nemovitosti a movitý majetek a ke stejnému datu 

došlo k převodu tohoto majetku. Zároveň s těmito smlouvami byla uzavřena dlouhodobá nájemní 

smlouva s městem Litvínov na nájem nezbytných prostor potřebných pro činnost společnosti. Splácení 

kupní ceny za nemovitosti je rozloženo do 13 splátek, s poslední splátkou k 15.6.2015. V roce 2005 

došlo k předčasné úhradě dvou splátek kupní ceny, splatných v letech 2006 a 2007. 

 

Odložená daň k 31.12.2007: 

opravná položka k zásobám                                                                                                    0,-Kč 

z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen                                                        - 22 180 ,- Kč 

nezaplacené pohledávky - opravné položky                                                                  54 284,- Kč 

zůstatek k 31.12.2007 – odložená daňová pohledávka    32 104,-Kč    

Odložená daň k 31.12.2008: 

opravná položka k zásobám                                                                                                0 ,-Kč 

z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen                                                        - 24 952 ,- Kč 

nezaplacené pohledávky - opravné položky                                                                  34 588,- Kč 

zůstatek k 31.12.2008 – odložená daňová pohledávka    9 636,- Kč    

Odložená daň k 31.12.2009: 

opravná položka k zásobám                                                                                                      0,-Kč 

z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen                                                        - 112 133, Kč            

nezaplacené pohledávky - opravné položky                                                                      6 783,-Kč 

neuplatněné daňové ztráty                                                                                            378 553,-Kč 

zůstatek k 31.12.2009 – odložená daňová pohledávka           273 203,-Kč    

Kumulovaná ztráta společnosti vzniklá zejména v důsledku výše uvedeného převodu majetku  

a účtování o odložené dani byla v převážné míře uhrazena snížením základního kapitálu společnosti  

o 42,000.000 Kč snížením jmenovité hodnoty akcií, o kterém rozhodla valná hromada společnosti dne 

20. dubna 2005.   

3.2. Doplňující informace k rozvaze 

3.2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a)  Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku  

(tis. Kč)   zřizovací výdaje software jiný DNM celkem 

Pořizovací cena 

zůstatek 1.1.2007 - 285 390 675 

přírůstky - - - - 

úbytky - - - - 

přeúčtování - - - - 

zůstatek 31.12.2007 - 285 390 675    
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přírůstky - - - - 

úbytky - - - - 

přeúčtování - - - - 

zůstatek 31.12.2008 - 285 390 675 

přírůstky - - 161 161 

úbytky - - - - 

přeúčtování - - - - 

zůstatek 31.12.2009 - 285 551 836 

 

Oprávky 

zůstatek k 1.1.2007 - - 285 - 390 - 675 

odpisy - - - -  

oprávky k úbytkům - - - - 

opravné položky - - - - 

přeúčtování - - - - 

zůstatek k 31.12.2007 - - 285 - 390 - 675 

odpisy - - - -  

oprávky k úbytkům - - - - 

opravné položky - - - - 

přeúčtování - - - - 

zůstatek k 31.12.2008 - - 285 - 390 - 675 

odpisy - - - 10 -10  

oprávky k úbytkům - - - - 

opravné položky - - - - 

přeúčtování - - - - 

zůstatek k 31.12.2009 - - 285 - 400 - 685 

zůstatková hodnota 31.12.2007 -  -  -  - 

zůstatková hodnota 31.12.2008 -  -  -  - 

zůstatková hodnota 31.12.2009 -  -  151  151 
 

b)  Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku  

(tis. Kč)   pozemky stavby sam. mov. věci nedok. DHM celkem 

Pořizovací cena 

zůstatek 1.1.2007 - 60 4.688  1. 281 6.029 

přírůstky - - - - - 

úbytky - - 434 1.281 - 

přeúčtování - - - - - 

zůstatek 31.12.2007 - 60 4.254  0 4.314 

přírůstky - - 415 686 1 101 

úbytky - - - 415 415 

přeúčtování - - - - - 

zůstatek 31.12.2008 - 60 4 669 271 5 000 

přírůstky - - 5 610 5 636 11 246 

úbytky - - 1 405 5 612 7 017 

přeúčtování - - - - - 

zůstatek 31.12.2009 - 60 8 874 295 9 229 

 

Oprávky 

zůstatek k 1.1.2007 - - 2 - 4 129 - - 4 133 

oprávky k úbytkům - - - - - 

opravné položky - - - - - 

přeúčtování - - - - - 

zůstatek k 31.12.2007 - - 4 - 4.129 - - 4.133 

odpisy - - 2 -85  -  - 87  

oprávky k úbytkům - - - - - 

opravné položky - - - - - 

přeúčtování - - - - - 

zůstatek k 31.12.2008 - - 6 -4 214 - - 4 220 

odpisy - - 2 - 296  -  - 298 
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oprávky k úbytkům - - 1 405 - 1 405 

opravné položky - - - - - 

přeúčtování - - - - - 

zůstatek k 31.12.2009 - - 8 - 3 105 - - 3 113  

 

zůstatková hodnota 31.12.2007 0 56 125 0 181 

zůstatková hodnota 31.12.2008 0 54 455 271 780 

zůstatková hodnota 31.12.2009 0 52 5 769 295 6 116 

 
 

Veškerý dlouhodobý majetek je využíván k podnikatelským účelům a je pojištěn.  

 

c)  Majetek pořizovaný formou finančního leasingu 

Společnost k 31.12.2009 neeviduje žádný majetek pořizovaný formou finančního leasingu. 

Společnost k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 takovýto majetek neevidovala.  

 

e)  Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 

Společnost k 31.12.2009 eviduje v operativní evidenci majetek v pořizovací ceně vyšší než 500,- Kč 

s dobou použitelnosti delší než 1 rok v hodnotě 870 tis. Kč. 

Společnost k 31.12.2008 evidovala tento v hodnotě 527 tis. Kč, k 31.12.2007 pak v hodnotě  

398 tis. Kč.. 

 

f)  Přehled majetku, který je zatížen zástavním právem 

Společnost k 31.12.2009 neeviduje majetek zatížen zástavním právem. 

Stejně tak v letech 2008 a 2007 neevidovala majetek zatížen zástavním právem. 

3.2.2. Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost k 31.12.2009 neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek. 

Společnost k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 takovýto majetek neevidovala. 

3.2.3. Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví 

Společnost byla vlastníkem pozemku číslo parcely 1550, včetně nemovitosti číslo popisné 1011,  

v ulici S.K.Neumanna v Litvínově, která je na něm umístěna. Tento majetek, který byl součástí 

souboru nemovitostí,  společnost získala v předchozích obdobích od města Litvínova. Pořizovací 

hodnota celého souboru parcel a budov (celkem 11 domů) byla symbolická ve výši 1,- Kč. V roce 

2006 proběhla veřejná dražba této nemovitosti. K proúčtování prodeje nemovitosti došlo v roce 2007  

po zaplacení kupní ceny a předání nemovitosti kupci. 

3.2.4. Zásoby 

Společnost v roce 2009 a v roce 2008 nevytvářela opravné položky k zásobám. 

 (tis. Kč)  2007 2008 2009 

Opravné položky k 1.1. 44 0 0 

Rozpuštěno 44 0 0 

Vytvořeno 0 0 0 

Opravné položky k 31.12. 0 0 0 

 

3.2.5. Dlouhodobé pohledávky 

 
a)  Pohledávky za účetními jednotkami s podstatným vlivem 

Společnost k  31.12.2009 eviduje dlouhodobou pohledávku ve výši 22.750 tis. Kč vedenou za městem 

Litvínov jako zůstatek z celkové kupní ceny majetku prodaného 5. ledna 2004.                         9 
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Tato pohledávka byla v evidenci společnosti k  31.12.2008 ve výši 27.300 tis. Kč a k  31.12.2007 ve 

výši 31.850 tis. Kč.  

 

b)  Odložená daňová pohledávka 

Společnost k  31.12.2009 eviduje odloženou daňovou pohledávku ve výši 273 tis. Kč. 

Odložená daňová pohledávka činila k  31.12.2008 částku ve výši 10 tis. Kč a k 31.12.2007 částku ve 

výši 32 tis. Kč. 

 

3.2.6. Krátkodobé pohledávky 

 
a)  Pohledávky po lhůtě splatnosti   

(tis. Kč) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

starší než 360 dnů 4 035 4 186 4 716 

180 až 360 dnů 301 581 233 

do 180 dnů 2 472 2 217 1 842 

K 31.12.2009 jsou na pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny opravné položky v celkové výši   

4 501 tis.Kč, z toho v účetním období 2009 byly vytvořeny opravné položky ve výši 1 070 tis. Kč a 

rozpuštěny byly  opravné položky ve výši 841 tis. Kč. Společnost provedla v účetním období roku 

2009 odpis pohledávek v úhrnné výši 0 tis. Kč, z toho 0 tis. Kč pro nedobytnost. 

K 31.12.2008 byly na pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny opravné položky v celkové výši   

4 272 tis.Kč, z toho v účetním období 2008 byly vytvořeny opravné položky ve výši 1 781 tis. Kč a 

rozpuštěny byly  opravné položky ve výši 1 492 tis. Kč. Společnost provedla v účetním období roku 

2008 odpis pohledávek v úhrnné výši 108 tis. Kč, z toho 108 tis. Kč pro nedobytnost. 

K 31.12.2007 byly na pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny opravné položky v celkové výši   

3 984 tis.Kč, z toho v účetním období 2007 byly vytvořeny opravné položky ve výši 960 tis. Kč a 

rozpuštěny byly  opravné položky ve výši 1 556 tis. Kč. Společnost provedla v účetním období roku 

2007 odpis pohledávek v úhrnné výši 732 tis. Kč, z toho 732 tis. Kč pro nedobytnost. 

 

b)  Pohledávky k podnikům ve skupině 

Společnost k 31.12.2009 eviduje pohledávky k podnikům ve skupině v úhrnné výši 56 tis. Kč, z toho 

po lhůtě splatnosti 0 tis. Kč. 

Společnost k 31.12.2008 evidovala pohledávky k podnikům ve skupině v úhrnné výši 124 tis. Kč, 

z toho po lhůtě splatnosti 0 tis. Kč. 

Společnost k 31.12.2007 evidovala pohledávky k podnikům ve skupině v úhrnné výši 53 tis. Kč, 

z toho po lhůtě splatnosti 25 tis. Kč. 

 

c)  Pohledávky kryté podle zástavního práva 

Společnost nemá k 31.12.2009 pohledávky kryté podle zástavního práva. 

Společnost neměla k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 pohledávky kryté podle zástavního práva. 

3.2.7. Ostatní aktiva 

 
K 31.12.2009 je na účty příjmů příštích období účtováno časové rozlišení příjmů z poskytovaných 

reklam ve výši 2 804 tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši 378 tis. Kč. Účty nákladů příštích období 

v celkové výši 613 tis. Kč. ČR nákladů zahrnuje především náklady na hostování hráčů, pojištění a 

operativní pronájem. 

 
K 31.12.2008 bylo na účty příjmů příštích období účtováno časové rozlišení příjmů z poskytovaných 

reklam ve výši 1 357 tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši 243 tis. Kč. Účty nákladů příštích období  
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v celkové výši 561 tis. Kč. ČR zahrnovalo především náklady na hostování hráčů, pojištění a 

operativní pronájem. 

 

K 31.12.2007 bylo na účty příjmů příštích období účtováno časové rozlišení příjmů z poskytovaných 

reklam ve výši 506 tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši 278 tis. Kč. Účty nákladů příštích období 

v celkové výši 268 tis. Kč. ČR zahrnovaly především náklady na hostování hráčů, pojištění a 

operativní pronájem. 

 

 

3.2.8. Vlastní kapitál 

 
a)  Změny vlastního kapitálu 

Rozhodnutím valné hromady ze dne 20. dubna 2005 byl za účelem částečné úhrady kumulované ztráty 

společnosti snížen základní kapitál společnosti z 84.000.000,- Kč na 42.000.000,- Kč, a to snížením 

jmenovité hodnoty všech 840 kusů akcií ze 100.000,- Kč na 50.000,- Kč. Do vlastního kapitálu 

k 31.12.2009 je promítnuto proúčtování neuhrazené ztráty minulých let,  vykázaného hospodářského 

výsledku roku 2009, proúčtování ostatních kapitálových fondů a zákonného rezervního fondu.  

(tis. Kč) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku  42.000 42 000 42 000 

Kapitálové fondy  300 305 455 

Rezervní fond  62 126 125 

Nerozdělený zisk minulých let  0 0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let  - 1.973 - 771 -15 078 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  1.266 - 14 308 2 515 

Vlastní kapitál celkem  41.655  27 352 30 017 

 

b)  Způsob rozdělení zisku (uhrazení ztráty) předchozího účetního období 

Ztráta za účetní období roku 2008 ve výši 14 308 tis. Kč byla na základě usnesení valné hromady 

společnosti převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a bude uhrazena z budoucí činnosti 

společnosti.  

Zisk za účetní období roku 2007 ve výši 1 265 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady 

společnosti použit na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 1 202 tis. Kč a proúčtován do  

rezervního fondu ve výši 63 tis. Kč. 

Zisk za účetní období roku 2006 ve výši 800 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady 

společnosti použit na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 760 tis. Kč a proúčtován do  

rezervního fondu ve výši 40 tis. Kč. 

 

c)  Základní kapitál 

Základní kapitál ve výši 42,000.000,- Kč se skládá z 840 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na 

akcii. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Základní kapitál je plně splacen. 

3.2.9. Rezervy 

 
V účetním let 2009, 2008 a 2007  nebyla vytvořena žádná rezerva. 

3.2.10. Závazky 

a)  Dlouhodobé závazky 

Společnost k 31.12.2009, k 31.12.2008 a k 31.12.2007 neevidovala dlouhodobé závazky. 

 
b)  Krátkodobé závazky 
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(tis. Kč) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Závazky z obchodního styku 5 881 10 044 10 652 

 
c)  Závazky po lhůtě splatnosti 

Společnost k 31.12.2009 eviduje závazky po lhůtě splatnosti přesahující 180 dnů ve výši 57 tis. Kč. 

Společnost k 31.12.2008 evidovala závazky po lhůtě splatnosti přesahující 180 dnů ve výši 22 tis. Kč, 

k 31.12.2007 pak ve výši 226 tis. Kč. 

 

 

 

 

 
d)  Závazky k podnikům ve skupině 

(tis. Kč) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Závazky k podnikům ve skupině celkem 260 90 32 

Z toho po lhůtě splatnosti 50 43 0 

Společnost k 31.12.2009 eviduje závazky k podnikům ve skupině ve výši 32 tis. Kč, které jsou 

všechny ve lhůtě splatnosti. 

Společnost k 31.12.2008 evidovala závazky k podnikům ve skupině ve výši 90 tis. Kč, z toho po lhůtě 

splatnosti 43 tis. Kč, k 31.12.2007 pak ve výši 260 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 50 tis. Kč. 

 
e)  Závazky kryté podle zástavního práva 

Společnost k 31.12.2008 neeviduje závazky kryté podle zástavního práva. 

Společnost k 31.12.2007 resp. k 31.12.2006 neevidovala závazky kryté podle zástavního práva. 

 

f)  Závazky nevyúčtované v účetnictví 

Společnost má k 31.12.2009 uzavřenou smlouvu se společností Unipetrol RPA, s.r.o. o zajištění 

závazku týkajícího se uvolnění úvěrové linky společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. ve prospěch 

společnosti na částku 7.000 tis. Kč sloužící jako bankovní záruka nutná k účastí v extralize ledního 

hokeje a členství v asociaci profesionálních klubů pro hokejovou sezónu 2009/2010. 

Společnost měla letech 2008 a 2007 stejnou smlouvu se společností Unipetrol RPA, s.r.o. o zajištění 

závazku týkající uvolnění úvěrové linky společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. ve prospěch společnosti na 

částku 7.000 tis. Kč sloužící jako bankovní záruka nutná k účastí v extralize ledního hokeje a členství 

v asociaci profesionálních klubů pro hokejové sezóny 2008/2009 a 2007/2008. 

 

g)  Závazky po lhůtě splatnosti vedené za státem 

Společnost nemá v evidenci žádné závazky po lhůtě splatnosti vedené za státem.  

 

3.2.11. Ostatní pasiva 

K 31.12.2009 jsou na účty výdajů příštích období účtovány náklady za podnájem vozidla ve výši   

237 tis. Kč. Kč. Účet výnosů příštích období zahrnuje především budoucí výnosy z poskytovaných 

reklam v rámci smluv uzavřených v daném účetním období ve výši 4 977 tis. Kč, výnosy za 

permanentní vstupenky ve výši 1 175 tis. Kč a výnosy z hostování hráčů ve výši 465 tis. Kč. 

K 31.12.2008 byly na účty výdajů příštích období účtovány náklady za podnájem vozidla ve výši  

600 tis. Kč, náklady na reklamu ve výši 108 tis. Kč a příspěvek APK LH a poj. 190 tis. Kč. Účet 

výnosů příštích období zahrnoval především budoucí výnosy z poskytovaných reklam v rámci smluv  
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uzavřených v daném účetním období ve výši 5 516 tis. Kč, výnosy za permanentní vstupenky ve výši 

1 143 tis. Kč a výnosy z hostování hráčů ve výši 115 tis. Kč. 

K 31.12.2007 byly na účty výdajů příštích období účtovány náklady za podnájem vozidla ve výši  

183 tis. Kč. Účet výnosů příštích období zahrnoval především budoucí výnosy z poskytovaných 

reklam v rámci smluv uzavřených v daném účetním období ve výši 4103 tis. Kč, výnosy za 

permanentní vstupenky ve výši 814 tis. Kč a výnosy z hostování hráčů ve výši 235 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Doplňující informace k výkazu zisků a ztrát  

 

3.3.1. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností společnosti  

 
(tis. Kč) rok 2007 rok 2008 rok 2009 

poskytování reklamy 55 570 68 033 81 057 

prodej permanentek a vstupenek 4 093 6 184 5 960 

přestupy a hostování 7 654 5 652 2 032 

tržby za prodej zboží 764 1 640 1 335 

ostatní 562 600 422 

 

Hlavní výnosový ukazatel společnosti, tržby z poskytování reklamy, byl v letech 2007 až 2009 zvýšen 

z 55.570 tis. Kč na 81 057 tis. Kč.  

3.3.2 Celkové výdaje na výzkum a vývoj v účetním období 

V účetním období společnost na výzkum a vývoj náklady nevynaložila. 

 

3.3.3. Celkové výdaje na statutní audit společnosti  

 

Společnost vynaložila v letech 2007  náklady na audit ve výši 65 tis., v roce 2008 65 tis. Kč a v roce 

2009 ve výši 93 tis. Kč. 

 

3.4.  Významné události, vzniklé mezi datem účetní závěrky a datem jejího zhotovení 

 

Mezi datem účetní závěrky a datem jejího zpracování nedošlo k žádným významným událostem.  

 

3.5. Závěrečné zhodnocení 

Ke dni vyhotovení účetní závěrky nejsou známy žádné ani potencionální ztráty, rizika  

a znehodnocení, které by nebyly zohledněny v účetní závěrce.  

Proti společnosti nejsou vedeny žádné soudní spory.  
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