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1 ÚVOD 

 V oblasti finančního řízení představuje oceňování podniku komplexní problematiku. 

Jedná se o proces, při kterém je přiřazována peněžní hodnota předmětům či objektům,  

jež se tento proces týká. Hlavním důvodem pro ocenění podniku je zjištění jeho celkové tržní 

hodnoty. Výsledek tohoto stanovení je závislý na mnoha faktorech, jako jsou zkušenosti 

samotného odhadce, účel celého ocenění, časová dimenze volba správné metody ocenění  

a v neposlední řadě také kvalita informací, ze kterých je prováděno ocenění. Je důležité  

si uvědomit, že výsledná hodnota je pouze individuálním odhadem odhadce, jelikož 

neexistuje jediné, obecně platné ocenění. 

 

 Cílem diplomové práce: „Ocenění fotbalového klubu“, bude zjištění  celkové 

hodnoty klubu 1.FC Slovácko, a.s.  

 

 Oceňování sportovních klubů nese sebou jistá specifika, jelikož sportovní prostředí má 

určité odlišnosti oproti prostředí „běžných“ podniků. Jedním z důležitých rozdílů je to,  

že sportovní kluby neprovozují svou činnost za hlavním účelem dosahování zisku, tak jak  

je to běžné obvykle u obchodních společností. Druhou odlišností je stanovení hodnoty 

samotných hráčů, kteří v klubu působí, a kteří se svými schopnostmi a dovednostmi podílí  

na jeho činnosti. Neexistuje literatura, která by uváděla postup při oceňování sportovců,  

je tedy velmi důležité vycházet z veškerých dostupných informací. Velkou výhodou je znalost 

sportovního prostředí, ve kterém se konkrétní klub pohybuje, a také přestupních řádů a trhů. 

 Výsledná stanovená hodnota fotbalového klubu představuje cenu, za niž by bylo 

možné daný klub teoreticky prodat či znovuvybudovat ke stanovenému datu ocenění. 

Podstatnou roli při samotném stanovení hrají hráči. Jejich ocenění je vždy subjektivní  

a ve skutečnosti se může, a také pravděpodobně bude, lišit.  

 Pro toto ocenění bylo použito metody analýzy majetku pomocí substanční hodnoty. 

Samotné hodnocení bude stanoveno ke dni 30. 6. 2011.  
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2 TEORETICKÉ PRINCIPY OCEŇOVÁNÍ 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení základní terminologie 

související s oceňováním. U dané problematiky tudíž nejdříve vysvětlím základní pojmy  

a postupy. 

 

2.1 Definice podniku 

Definování podniku lze nalézt v literaturách různé. Podle některých autorů se jedná  

o jedinečné, méně likvidní aktivum, pro které existují velmi málo účinné trhy. Pro 

oceňovatele však má největší význam definice, která je uváděna v v zákonu č. 531/1991 Sb., 

jenž definuje: 

„Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná.“ 

 

Tuto definici podniku je třeba doplnit o vymezení dvou důležitých pojmů, jako jsou 

podnikání a podnikatel: 

„Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem  

a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 

„Podnikatelem se dle tohoto zákona rozumí: 

a) Osoba zapsaná v obchodním rejstříku. 

b) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. 

c) Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů. 

d) Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu.“  

 

2.2 Důvody oceňování podniku 

Ocenění samo o sobě je službou, jež zákazník objednává, protože mu přináší určitý užitek. 

Tento užitek může mít různou povahu podle potřeb a cílů, kterým má dané ocenění sloužit. 

Proto rozlišujeme ocenění, která vychází z různých podnětů a mohou sloužit k různým 

účelům. 
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Důvody k oceňování podniku jsou tedy různorodé, individuální. Prvotní je nutnost 

vyjádření hodnoty podniku v peněžních jednotkách. Druhotným je motiv, který nás k onomu 

vyjádření hodnoty vede. Jednotlivé motivy můžeme rozdělit podle toho, zda souvisejí 

s vlastnickými změnami či nikoliv. 

a) Ocenění související s vlastnickými změnami: 

- Koupě a prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku dle § 476 

obchodního zákoníku. 

- Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti dle § 59 obchodního zákoníku 

- Ocenění v souvislosti s fúzí dle § 69 obchodního zákoníku, 

- Ocenění v souvislosti s rozdělením společností dle § 69c obchodního zákoníku. 

- Ocenění v souvislosti s nabídkou na převzetí (dobrovolnou nabídkou na převzetí, 

nebo povinnou nabídkou na převzetí při ovládnutí cílové společnosti) - § 183a  

až § 183g obchodního zákoníku. 

- Ocenění v souvislosti s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů -  

§ 183h obchodního zákoníku. 

- Ocenění v souvislosti s právem výkupu účastnických cenných papírů, tj. tzv. 

squeeze-out1 - § 183i a následujícího obchodního zákoníku. 

- Přijetí obchodního podílu na úhradu dluhu - §117a, odst. 7 obchodního 

zákoníku. 

b) Ocenění pro případy, kdy nedochází k vlastnickým změnám: 

- Změna právní formy společnosti dle § 69d obchodního zákoníku. 

- Ocenění v souvislosti s poskytováním úvěru (při poskytování úvěru by bylo 

často žádoucí vycházet nejen z účetního pohledu na majetek a závazky,  

ale zpracovat i reálné ocenění. 

- Ocenění v souvislosti se sanací podniku (z hlediska finančního je podnik vhodné 

sanovat především tehdy, když je likvidační hodnota podniku nižší, než hodnota 

podniku po sanaci snížená o další nutné kapitálové vklady). 

 

Profesor Mařík tvrdí, že: „V každém případě by u každého ocenění mělo být jasně 

řečeno, z jakého podnětu vzniklo, o jakou kategorii hodnoty se jedná, jaká úroveň (hladina) 

hodnoty má být určena a k jakému datu hodnota platí.“2  

                                                 
1 Squeeze-out - zákonné vytěsnění minoritních akcionářů 
2 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007. str. 36. 
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2.3 Odhadci a znalci 

Pro své vlastní potřeby si odhady majetku může provádět prakticky kdokoliv,  

kdo k tomu má potřebné znalosti a informace. Příkladem mohou bít pojišťovny či banky, 

které provádějí odhady prostřednictvím svých proškolených pracovníků, jež jsou vybaveni 

potřebnými návody a informacemi. Pokud má být ovšem odhad odborně správný a použitelný 

při jednání se třetími osobami, musí být zpracován k tomu oprávněnými subjekty – to jsou 

odhadci, znalci či znalecké ústavy. 

 

Odhadce 

 Fyzická osoba, která má potřebné odborné vzdělání a je způsobilá zpracovávat odhady 

ve svém oboru. To znamená, že tato osoba splňuje požadavky živnostenského zákona  

pro získání koncese na oceňování majetku. Na základě této koncese je oprávněn zpracovávat 

odhady a odborná vyjádření, nikoliv však znalecké posudky. 

 

Znalec 

 Fyzická osoba splňující odborné předpoklady, jež složila požadované zkoušky  

a na základě těchto skutečností je předsedou krajského soudu jmenována znalcem a následně 

zapsána do seznamu znalců vedeného u příslušného krajského soudu. Znalec je oprávněn 

podávat znalecké posudky, zejména pro potřeby státních orgánů. 

 

Znalecký ústav 

 Právnická osoba s obdobnými oprávněními jako soudní znalec. Tyto znalecké ústavy 

jsou uvedeny v I. oddílu seznamu ústavů. Jsou jmenovány Ministerstvem spravedlnosti ČR, 

které také vede jejich seznamy, které jsou spolu se seznamy znalců vedeny příslušnými 

krajskými soudy. Posudky těchto ústavů jsou potřebné v případech, kdy je předmětem 

posuzování kauza většího rozsahu nebo se jedná o přezkoumání znaleckého posudku znalce 

fyzické osoby. [6, Hálek] 

 

2.4 Hodnota podniku 

Podnik, tak jak jsme jej definovali, má několik objektivních vlastností. Je nutné  

ale zdůraznit, že objektivní hodnota k nim určitě nepatří. Samozřejmě můžeme říci, že je zde 

například majetek, na jehož pořízení bylo třeba vynaložit náklady, které lze určit.  
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Nebo že můžeme odhadnout, za jaké náklady byl majetek pořizován znovu. Problémem 

ovšem je, že ani náklady, ani dosavadní výnosy nejsou určující pro hodnotu podniku. 

V ekonomickém slova smyslu je hodnota chápána jako vztah mezi určitým subjektem  

a objektem za předpokladu racionálního rozhodování. Ekonomická hodnota vyplývá z dvou 

základních skutečností hospodářského života: 

a)  Lidské potřeby obecně nemají hranice. 

b)  Zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny.  

 

Hodnota určitého statku z ekonomického hlediska má dvě základní hodnoty: 

a) Schopnost statku uspokojovat potřeby lidí tvoří jeho užitnou hodnotu. Ta závisí  

na možnostech využití, preferencích a záměrech konkrétního vlastníka daného 

předmětu. Pro různé vlastníky existuje různá užitná hodnota. 

b) Pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici v omezeném množství,  

může být předmětem směny a má tedy směnnou hodnotu. Ta, vyjádřená v penězích, 

vede k tržní ceně. 

 

Hodnota podniku rovněž závisí na užitku, který statek přinese v budoucnosti. Takový 

užitek nebo užitky mohou mít na obecné rovině různorodé podoby a v zásadě je můžeme 

rozdělit na užitek povahy finanční a užitek, jež není bezprostředně vyjádřen ve finanční 

podobě a je ve formě například společenského postavení, moci aj.  Proto je nutno se, 

z praktických důvodů, zabývat pouze užitkem, který je vyjádřený v penězích. 

Celkovou hodnotu podniku ovšem tvoří i očekávané budoucí příjmy (na úrovni 

vlastníků, nebo všech investorů do podniku) převedenými (diskontovanými) na jejich 

současnou hodnotu. 

Z výše uvedených skutečností pak plynou závěry: 

a) Jelikož je hodnota podniku založena na projekci budoucího vývoje, nelze brát hodnotu 

jako objektivní vlastnost. Jedná se o odhad. 

b) Tím, že hodnota není objektivní vlastností, není možné sestavit jednoznačný 

algoritmus umožňující hledanou hodnotu přesně určit. 

c) Celková hodnota je závislá jak na účelu ocenění, tak na subjektu, z jehož hlediska  

je určována.  
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2.4.1 Hladina hodnoty podniku 

Podnik může být oceněn na různých hladinách: 

a) Hodnota brutto – zjištění hodnoty podniku jako podnikatelské jednotky (celku).  

V této hodnotě je zahrnuta hodnota jak pro vlastníky, tak i pro věřitele. 

b) Hodnota netto – zjištění hodnoty na úrovni vlastníků podniku. Dalo by se říci,  

že tedy oceňujeme vlastní kapitál. 

 

 Vymezením těchto hladin pro ocenění se zabývá také obchodní zákoník. Hodnotu 

brutto zákoník označuje jako obchodní majetek a je podle §6, odst. 1 definován takto: 

„Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona 

rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), které patří 

podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele,  

který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.“ 

 

 Hodnota netto je definována v § 6, odst. 3 obchodního zákoníku jako čistý obchodní 

majetek:  

„Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli 

v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, 

 je-li právnickou osobou.“ [9, Mařík] 

 

2.4.2 Přístupy k oceňování podniku 

Existují čtyři základní přístupy k oceňování: 

1. Tržní hodnota. 

2. Subjektivní ocenění. 

3. Objektivizovaná hodnota. 

4. Kolínská škola. 

 

2.4.2.1 Tržní hodnota 

 Předmětem odhadu je potencionální tržní cena, kterou označujeme jako tržní hodnota. 

Tržní hodnota majetku je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti či užitečnosti. 

Použitelnost majetku je pro každý subjekt může lišit od použitelnosti, jež vnímá trh obecně 
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nebo je vnímán při konkrétním obchodě. Právě z toho lze vyvozovat, že existuje rozdíl mezi 

individuálně vnímanou hodnotou a tržní hodnotou.  

 Náplní pojmu tržní hodnota se věnuje také mezinárodní organizace pro oceňování 

International Valuation Standarts committee (ISVC), která vypracovala mezinárodní 

oceňovací standarty. Ty definují tržní hodnotu takto: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění 

mezi koupěchtivým kupujícím a prodejchtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými 

a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, 

rozumně a bez nátlaku.“ 

 Pojem tržní hodnoty předpokládá cenu dohodnutou na volném a konkurenčním trhu. 

Oceňování na tomto trhu jsou obecně založena na informacích týkajících se srovnatelných 

majetků. Celý proces oceňování vyžaduje, aby oceňovatel udělal adekvátní a relevantní 

průzkum trhu. Pokud nastane situace, kdy požadované informace o trhu jsou omezené či 

dokonce vůbec neexistují, je povinen oceňovatel náležitě objasnit situaci a musí uvést, zda byl 

jeho úsudek omezen díky neadekvátnosti údajů. [7, Kislingerová] 

 

2.4.2.2 Subjektivní ocenění 

 Termín subjektivní ocenění či hodnota je velmi specifický. Při tomto ocenění není 

dána hodnota podniku pomocí tržních mechanismů, nýbrž pomocí individuálního názoru 

účastníka transakce, například kupujícího. Hodnota je dána očekávanými užitky z majetku pro 

konkrétní subjekt. Názornějším názvem této kategorie je investiční hodnota,  

která je mezinárodní organizací International Valuation Standarts committee definována jako  

„hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční 

cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem nebo 

skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota 

majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. 

Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku.“3  

  Budeme-li počítat posudky českých odhadců a znalců, tak tam investiční hodnotou 

jako explicitní cíl téměř nenalezneme. Takřka výhradním cílem je hodnota tržní. Je třeba  

si však uvědomit, že většina posudků, jejichž cílem je nalézt odpovídající tržní hodnotu, 

fakticky obsahuje pouze hodnotu investiční. 

 

                                                 
3 International Valuation Standarts. 2005. str. 94 
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Základními charakteristikami investiční hodnoty jsou následující: 

a) Odhad budoucích peněžních toků - je nejčastěji prováděn na základě představ 

manažerů oceňovaného podniku. Pokud dochází k opravě těchto představ tak obvykle 

směrem dolů. Investiční hodnota přesto představuje názor osob řídících daný podnik, 

popřípadě investora. 

b) Diskontní míra - je stanovena na základě alternativních možností investovat,  

jež má subjekt, z jehož pohledu je ocenění prováděno. 

 

 Pokud tedy oceňovatel vyvozuje budoucí peněžní toky v převážné míře z podkladů, 

které jsou poskytnuty samostatným podnikem, bez toho aniž by provedl odpovídající kontrolu 

přiměřenosti těchto údajů, pak nemá oprávnění označit takovéto hodnocení za tržní hodnotu, 

nýbrž investiční. [9, Mařík] 

 

2.4.2.3 Objektizovaná hodnota 

 Subjektivní ocenění neposkytuje téměř žádný prostor k uplatnění různých metod  

a oceňování. Pro odhadce je výhodnější vycházet z představ objektivní, nebo alespoň 

nejobjektivnější hodnoty, kterou je schopen určit pouze profesionál. Takováto hodnota  

je proto v co největší míře postavena na všeobecně uznávaných datech a při výpočtu této 

hodnoty by měly být dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je dosáhnout co největší 

reprodukovatelnosti ocenění. Zásady při tomto ocenění jsou následující: 

a) Udržovat substanci – pro objektivní ocenění je nutné, aby z podniku bylo vybíráno jen 

tolik peněžních prostředků, aniž by byla ohrožena majetková podstata podniku 

(substance). 

b) Volný zisk – ocenění je založeno na takové části zisku, kterou mohou vybrat,  

aby nebyla ohrožena substance podniku. 

c) Nepotřebný majetek – podnikový majetek je rozdělen na část nezbytnou pro vlastní 

provoz a část ostatní. Výnosové ocenění se poté týká hlavně nezbytně nutné části  

pro provoz. 

d) Možnosti změn v podniku – při tomto ocenění se vychází ze situace podniku,  

v které se nachází právě v okamžiku ocenění. Dochází k předpokladům v pokračování 

podnikání v rámci dosavadních konceptů. Změny jsou uvažovány jen v rozsahu,  

o nichž již bylo rozhodnuto, a tudíž jsou v současném stavu obsaženy. 
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e) Metoda – metoda ocenění by měla být jasná a jednoznačná. Jednoznačností rozumíme 

to, že oceňovatel by měl bez problémů zopakovat celé ocenění, aniž by došel k jiným 

výsledkům. Proto je také dávána přednost kombinaci majetkové a výnosové metody. 

f) Management – výnosová metoda závisí často na setrvání managementu v podniku. 

V rámci objektivované hodnoty obvykle předpokládáme, že v managementu nedojde 

ke změnám. Tento standardní předpoklad je součástí vytváření typizovaných situací 

v rámci objektivizované hodnoty.  

g) Zdanění – doporučuje se brát v úvahu i daně na úrovni vlastníka, a to opět  

na typizované úrovni.  Tato zásada ovšem v praxi v České republice není.  

 

Obrázek 2.1 Vztah objektivizované hodnoty a subjektivního ocenění 

              
Zdroj: [9, MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy.  

2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 29] 

 

2.4.2.4 Kolínská škola 

 Většina podniků považuje subjektivní ocenění za reálné východisko. Základním 

případem může být nákup a prodej podniku, jehož východiskem je subjektivní hodnota 

konkrétního prodávajícího na jedné straně, na druhé straně subjektivní hodnota konkrétního 

kupujícího. Tzv. Kolínská škola je založena právě na tomto subjektivním postoji. Zastává 

názor, že ocenění nemá smysl modifikovat v závislosti na jednotlivých podnětech,  

nýbrž na obecných funkcích, které má ocenění pro uživatele jeho výsledků. Základními 

funkcemi oceňování podle Kolínské školy jsou: 

a) Funkce poradenská – je považována za nejdůležitější. Smyslem funkce je poskytnout 

informace o maximální a minimální ceně. Oceňování v této funkci nabývá hraničních 

hodnot, které vymezují prostor pro vlastní cenové jednání.  
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b) Funkce rozhodčí – jedná se o funkci nezávislého oceňovatele, rozhodčího. Ten by měl 

pokusit se odhadnout hraniční hodnoty všech účastníků transakce, popřípadě nalézt 

spravedlivou hodnotu v rámci odhadnutého rozpětí. 

c) Funkce argumentační – úkolem oceňovatele je nalézt argumenty, jež mají zlepšit 

pozici dané strany a slouží jako podklad pro jednání. 

d) Funkce komunikační – jde o funkci v podstatě odvozenou. Úkolem je poskytnout 

podklady nejen pro komunikaci s veřejností, ale hlavně s investory a bankami. 

e) Funkce daňová – jejím cílem je poskytnout podklady pro daňové účely. [9, Mařík] 

 

Obrázek 2.2 Hlavní funkce oceňování podle Kolínské školy 

 
Zdroj: [9, MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy. 

 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 31] 

 

2.5 Postup pro ocenění podniku 

 Je důležité modifikovat postup ocenění podle konkrétních podmínek, tj. především 

podle konkrétního podnětu k ocenění, kategorie zjišťované hodnoty, zvolených metod, 

dostupných dat atd. Základní obecný postup ovšem vypadá takto: 

1. Sběr vstupních dat 

2. Analýza dat 
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a) Strategická analýza 

b) Finanční analýza ke zjištění zdraví podniku 

c) Rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nenutná 

d) Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

e) Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

3. Sestavení finančního plánu 

4. Ocenění 

a) Volba metody 

b) Ocenění podle zvolených metod 

c) Souhrnné ocenění 

 

2.5.1 Sběr vstupních dat 

 Ocenění začíná sběrem vstupních dat a informací. Pro praktické účely je lze rozdělit 

do sedmi následujících skupin: 

a) Základní data o podniku – jako například název, právní forma, IČ, předmět podnikání, 

základní řídící struktura podniku aj. 

b) Ekonomická data – například účetní výkazy za poslední období, výroční zprávy, 

zprávy auditora, podnikové plány atd. 

c) Relevantní trh – vymezení trhu, segmentace trhu, faktory vývoje a atraktivity trhu aj. 

d) Konkurenční struktura relevantního trhu – hlavní přímí konkurenti a data o nich, 

možné substituty výrobků, bariéry vstupu do odvětví atd. 

e) Odbyt a marketing – hlavní produkty a jejich vyhodnocení, ceny a cenová politika, 

hlavní odbytové cesty, reklama, výzkum a vývoj, hlavní výsledky aj. 

f) Výroba a dodavatelé – řízení kvality, charakter kvality, úroveň technologie, kapacity  

a jejich využití, stav DM, modernizace atd.  

g) Pracovníci – struktura pracovníků, situace na trhu práce, fluktuace pracovníků, 

atmosféra na pracovišti, personální náklady aj. [8, Krabec] 

 

2.5.2 Strategická analýza 

 Strategická analýza má nejdůležitější úlohu při samostatném oceňovacím procesu. 

Pomocí ní se totiž vymezuje celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku.  

Ten je závislý na potenciálu vnějším a také vnitřním, kterým disponuje oceňovaný podnik. 
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Strategická analýza je základní podmínkou věrohodnosti výsledného ocenění podniku  

a je proto žádoucí, aby přinesla věrohodné, konkrétní a odpovídající výsledky. Hlavními 

výsledky jsou strategické analýzy k určení perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska, 

vývoj podnikových tržeb a možné rizika spojené s podnikáním. 

 Vnější potenciál můžeme vyjádřit šancemi a riziky, které nabízí prostředí (odvětví,  

trh aj.), ve kterém se podnik pohybuje. Tento potencionál je dán analýzou mikroprostředí 

(HDP, inflace aj.) a makroprostředí (vývoj odvětví, trhu aj.) 

 Při analýze vnitřního potencionálu jde o to zjistit, do jaké míry je podnik schopen 

využít šance, které nabízí toto vnější prostředí, a jak je schopen čelit jeho rizikům. 

Vyjádřením vnitřního potencionálu je souhrn jeho silných a slabých stránek. 

 

Obrázek 2.3. Analýza vývoje potencionálu podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9, MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy.  

2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 56] 

 

2.5.2.1 Analýza vnějšího potencionálu 

Prvním krokem analýzy vnějšího potencionálu je vymezení relevantního trhu, na kterém  

se daný podnik pohybuje a to z hlediska: 

a) Věcného – tj. z hlediska produktu. 

b) Území – jestli se jedná o celý stát, zahraničí, dílčí region apod. 

c) Zákazníků 

d) Konkurentů 

 Volba relevantního trhu by měla být taková, aby umožnila získat základní data  

o tomto trhu a posoudit atraktivitu tak, aby bylo možné následně zpracovat prognózu dalšího 

vývoje trhu. 

Potencionál vývoje podniku 

Vnější potencionál Vnitřní potencionál 

Národní 
hospodářství 

Odvětví  
a trh 

Konkurence 
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 Základní hlediskem je stanovení velikosti trhu (velikost celkového prodeje  

a spotřeby). Pro lepší určení je vhodné toto stanovení doplnit o data týkajících se vývoje cen. 

Celková data o relevantním trhu jsou považována za velmi důležitá, jelikož poskytují 

informace o vývojových trendech. Pokud se podaří správně určit současné tempo vývoje,  

lze předpokládat, že obdobný vývoj bude základem pro odhad temp budoucích. 

 Po vymezení relevantního trhu včetně získání základních dat o něm, přistupuje 

oceňovatel k hodnocení atraktivity trhu. Toto hodnocení přispívá k lepšímu poznání šancí  

a rizik spojených s daným trhem. Také poskytne podklady pro stanovení rizikové přirážky  

pro diskontní míru.  

 Prvním krokem v rámci analýzy atraktivity trhu je vymezení hlavních faktorů,  

které jsou důležité z hlediska poptávky a možností prodeje. V úvahu obvykle přicházejí 

následující kritéria: 

a) Růst trhu – většinou poskytuje větší příležitost pro podnikový růst. 

b) Velikost trhu – obvykle se prosazuje, že čím větší trh, tím je to výhodnější. 

c) Intenzita přímé konkurence – čím je konkurence větší a silnější, tím menší procento 

přežití pro malé podniky. 

d) Průměrná rentabilita, substituce, bariéry vstupu – možnost dosáhnout dostatečné 

výnosnosti je typickým znakem atraktivních trhů. To souvisí s bariérami vstupu  

do odvětví a možnost substituce výrobků. 

e) Citlivost trhu na konjunkturu – jednotlivá odvětví se liší citlivostí na vývoj 

konjunktury. 

f) Struktura a charakter zákazníků – nejvýhodnější stav je, když je zákazníků pro dané 

odvětví nebo trh více a mají pokud možno menší citlivost na ceny. 

 

 Hodnocení atraktivity trhu není zanedbatelnou částí podnikového ocenění. Oceňovatel 

by měl hledat vazbu mezi perspektivností podniku a atraktivitou trhu. Atraktivita trhu je 

jedním ze základních faktorů perspektivnosti podniku a současně i faktor pro hodnocení 

možnosti dosáhnout určitého růstu tržeb. 

 

 Poslední částí analýzy vnějšího prostředí je prognóza vývoje trhu. Při sestavování 

prognóz musíme brát v úvahu, podle jakého typu ocenění budeme postupovat. Pokud se jedná 

o objektivní ocenění, prognóza bude vycházet z konkrétního názoru oceňovatele.  

Při objektivizovaném ocenění bude prognóza založena na současném stavu, případně 
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z tendencí dalšího vývoje podniku, které se jeví jako nesporné a prokazatelné. Tržní ocenění 

vychází z názorů odborné veřejnosti.  

 Při prognózování trhu je nezbytné nalézt jednoznačnou souvislost mezi prognózou 

národohospodářských ukazatelů a prognózou relevantních trhů. Výsledkem vlastní prognózy 

by měla být analýza hlavních faktorů, které na vývoj trhu působí. Hlavní skupiny faktorů: 

a) Národohospodářské faktory – jsou vyjádřeny především vývojem 

národohospodářských agregátů jako HDP, celková spotřeba aj. 

b) Obecné faktory poptávky – jedná se především o příjmy na obyvatele, ceny počet 

obyvatel a jejich demografickou strukturu. 

c) Specifické faktory pro konkrétní skupinu produktů – například spotřební zvyklosti, 

módní trendy apod. 

 

 Pro vlastní prognózu, bez použití specializovaných agentur, se doporučuje,  

aby oceňovatel postupoval podle následujících postupů: 

a) Analýza časových řad a jejich extrapolace – prognóza je založena na analýze časových 

řad dosavadního vývoje tržeb na trhu. 

b) Jednoduchá a vícenásobná regresivní analýza – modelování vztahu mezi velikostí 

poptávky a různými faktory, jež tuto poptávku ovlivňují. 

c) Odhady budoucího vývoje na základě porovnání se zahraničím – odhady na základě 

rozdílu ve spotřebě připadající na obyvatele v ČR a v jiných zemích. 

 

 Výsledná prognóza by měla být jednoznačně podložena určitou technikou a zároveň 

rozumně posouzena odhadcem.  

 Na závěr shrnout: 

a) Analýza vnějšího potencionálu, jež je součástí strategické analýzy, by měla obsahovat: 

 -Souhrnné hodnocení atraktivity odvětví či trhu. 

 - Stručnou prognózu vývoje odvětví či trhu jak v kvalitativní, tak kvantitativní 

   podobě. 

b) Prognóza tempa růstu odvětví (trhu) je prvním rámcem pro projekci tržeb 

oceňovaného podniku. 
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2.5.2.2 Analýza vnitřního potencionálu 

 Cílem analýzy je odhadnutí vývoje tržních podílů oceňovaného podniku  

do budoucnosti.  V předešlé analýze byla odhadnuta velikost budoucího trhu a posouzena jeho 

kvalita. Nyní jde o to, jakým způsobem bude rozdělen. Postup lze obecně rozčlenit  

na stanovení dosavadních tržních podílů oceňovaného podniku, identifikaci konkurentů, 

analýzy vnitřního potencionálu podniku a prognózy tržních podílů. [7, Kislingerová] 

 

Stanovení tržního podílu oceňovaného podniku 

 Pokud to lze provést, stanovíme jej na úrovni fyzických jednotek i úrovni korunového 

vyjádření. Poté je nutné sestavit vývojovou řadu tržních podílů, jelikož vývoj můžeme 

považovat za syntetické vyjádření konkurenční síly. V praxi je ovšem možné, že nelze určit 

velikost trhu. V takovém případě je doporučeno využití kvalifikovaných odhadů, v nichž  

lze vyjít ze znalosti produkce hlavních konkurentů a tržní podíl oceňovaného podniku 

odhadujeme jako jeho podíl na součtu tržeb za tyto hlavní konkurenty. 

 

Identifikace hlavních konkurentů 

 Následujícím krokem shromáždíme všechny dostupné důležité data o hospodaření 

konkurence, které mají výrazný význam pro hodnocení konkurenční síly. Patří sem údaje  

o jejich finančním hospodaření i údaje všeho druhu, jako jsou informace z příslušných 

zájmových sdružení a informace z rozhovorů s odborníky na dané prostředí. Pokud  

je to možné, zkusíme také odhadnout relativní tržní podíly mezi daným podnikem a hlavní 

konkurencí. Celkovým výsledkem identifikace konkurentů je shrnutí základních parametrů 

jejich hospodaření, které v co největší míře vysvětlí vývoj tržního podílu jednotlivých 

podniků, především oceňovaného. 

 

Analýza vnitřního potencionálu a konkurenční síly oceňovaného podniku 

 Tato část strategické analýzy se v dnešní době objevuje ve spoustě oceňovacích 

posudků. Problém je ovšem s reálnou úlohou v rámci celého ocenění. Úkolem této analýzy  

je především zvážit, zda je podnik schopen využít příležitosti, vyplývající z rozvoje trhu a 

taktéž jak je schopen čelit případným hrozbám konkurence. V souvislosti s předchozím 

úkolem analýzy je potřeba rovněž posoudit vlastní konkurenční sílu podniku vzhledem 

k hlavním konkurentům a vyhodnotit tak případné konkurenční výhody, konkurenční strategie 

a celkové konkurenční síly. Výsledkem tohoto snažení by mělo být posouzení perspektivnosti 
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podniku, odhadu vývoje tržního podílu podniku a diskontní míry nebo obdobných aspektů 

ocenění, které zachycují riziko podniku. 

 Důležité pro danou analýzu je, v jaké fázi životního cyklu se podnik nachází, jelikož 

každá fáze (zrod, rozvoj, zralost, další rozvoj nebo úpadek) má svou vlastní charakteristiku a 

potřeby. 

 Základní metodou je tzv. fundamentální analýza založená na analýze hlavních faktorů 

ovlivňující tržní podíly. Nejčastější členění těchto faktorů je na přímé a nepřímé. Přímé 

faktory jsou považovány za zřejmé, ty co zákazník přímo vnímá.  Z marketingového hlediska 

je můžeme ztotožnit s prvky marketingového mixu, což znamená nabízené produkty 

(výrobkový mix – kvalita a technická úroveň výrobků), ceny (úroveň cen a ziskových marží), 

komunikaci s trhem (úroveň intenzity reklamy a její nákladů), odbytové cesty a také celková 

image podniku. Mezi přímé faktory, kterými analýzu začínáme, patří ty faktory,  

které zákazník obvykle přímo nevidí, přesto mají na konečný výsledek výrazný vliv. Jsou  

to především manažeři a řízení podniku (management, který rozhoduje o vizi, strategii 

podniku), výkonný personál (personál a jeho kvalifikace, fluktuace), inovační síla podniku 

(výdaje na výzkum a vývoj) a dlouhodobý majetek a investice (investiční politiky).  

 Výsledkem této fáze oceňování by měl být tzv. diagram konkurenční síly,  

jež je považován za jeden z nejvýznamnějších podkladů pro zpracování prognózy tržeb. 

 

Prognóza tržeb 

 Prognóza tržeb by měla být vyvozena z předchozích kroků (analýzy relevantního trhu, 

vnitřního potencionálu a konkurenční síly podniku) a také z výsledků analýzy časových řad 

tržeb oceňované firmy za minulost a jejich extrapolace. Výchozí odhad tempa růstu tržeb  

je stanoven vzájemným vynásobením růstu trhu získaného z analýzy trhu s růstem tržního 

podílu, získaného z analýzy vnitřního potencionálu a konkurenční síly. Je však vhodné 

vyčíslit také dosavadní tempa růstu tržeb podniku za předchozí období. Tyto dvě vypočtené 

hodnoty je vhodné následně porovnat. V případě, že nastane situace, kdy tyto výsledné 

hodnoty budou velmi odlišné, pak je potřebné přistoupit ke korekci původního odhadu  

či k okomentování důvodu této odchylky. [9, Mařík] 
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2.5.3 Finanční analýza 

 Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení, a tudíž  

je nedílnou součástí ocenění podniku. Její serióznost závisí na použitých vstupních datech.  

Ty by měly být nejenom kvalitní, ale zároveň i komplexní. Důvodem je, že je nutné zachytit 

pokud možno všechny informace, jež by mohly jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky 

hodnocení finančního zdraví firmy. Základní data analytik nejčastěji čerpá z účetních výkazů. 

Ty lze rozdělit na účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Skupina 

finančních výkazů je externími výkazy, jelikož poskytují informace hlavně externím 

uživatelům. Lze z nich vyčíst přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě  

a užití výsledku hospodaření a také o peněžních tocích (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz 

cash-flow). Tyto výkazy jsou veřejně dostupné a každý podnik je musí podle zákona 

zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně. Vnitropodnikové výkazy můžeme označit jako 

nepovinné. Nemají právně závaznou formu a vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy,  

avšak právě využitím vnitropodnikových informací vede ke zpřesnění výsledků finanční 

analýzy a umožní eliminovat riziko odchylky od skutečnosti. 

 Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkci. První je prověření 

finančního zdraví podniku, které nám odpoví, jaká je finanční situace podniku k určitému 

datu. Druhým vytvoření základu pro finanční plán, který je základem pro plánování 

finančních veličin. [11, Růčková] 

 Vlastní postup finanční analýzy v rámci ocenění lze shrnout do těchto kroků: 

1) Prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů (kontrola účetních výkazů). 

2) Sestavení analýzy základních účetních výkazů (horizontální a vertikální analýza). 

3) Výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů (nejčastěji ukazatele aktivity, 

rentability, likvidity, zadluženosti a tržního ukazatele). 

4) Zpracování souhrnného zhodnocení dosažených poznatků. [6, Hálek] 

 

2.5.3.1 Úplnost a správnost vstupních údajů 

 Úplnost a správnost údajů mají rozhodující význam pro míru průkaznosti a úplnosti 

účetních výkazů. Oceňovatel se při procesu ocenění spoléhá na závěry auditora. Pokut to není 

možné, orientačně prověřuje stav účetnictví sám, nebo pověřuje kvalifikovaného 

spolupracovníka, aby tuto kontrolu provedl. Zároveň se oceňovatel musí zajímat o všechny 

podstatné informace, které nejsou z různých důvodů ve výkazech obsaženy. [4, Grünwald] 
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2.5.3.2 Analýza základních účetních výkazů 

Horizontální analýza 

 Někdy též označována jako analýza trendů, spočívá v porovnání změn,  

ač procentuálních nebo jednotkových, položek absolutních ukazatelů, z kterých je možné 

vyvodit pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů do budoucna. Je zde potřeba 

připomenout nutnost tvorby dostatečně dlouhých časových řad, jelikož precizně vedené 

časové řady mohou znamenat méně nepřesností z hlediska interpretace výsledků propočtu.  

Je třeba brát taky v úvahu prostředí, ve kterém podnik funguje. 

 

Vertikální analýza 

 Neboli také procentní rozbor nebo analýza komponent, se zabývá vnitřní strukturou 

absolutních ukazatelů. Jedná se o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů 

k celkové sumě aktiv a pasiv. Aplikací usnadníme srovnatelnost účetních výkazů s minulým 

obdobím. Můžeme také říct, že svou podstatou ulehčuje komparaci analyzovaného podniku 

s jinými podniky ve stejném odvětví. Posuzuje se přitom struktura aktiv (do čeho podnik 

investoval daný kapitál) a pasiv (z jakých zdrojů je majetek pořízen). [12, Růčková] 

 

2.5.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům jak z hlediska využitelnosti, tak z hlediska jiných úrovní analýz. Tyto poměrové 

analýzy vycházejí výhradně z údajů ze základních účetních výkazů, jež jsou veřejně dostupné 

a tak k nim má přístup také externí finanční analytici. Poměrový ukazatel se vypočítá  

jako poměr jedné, či několika účetních položek k jiné položce nebo jejich skupině. Výčet 

ukazatelů použitých v rámci zpracovávané analýzy musí být striktně podřízen cíli analýzy  

a cílovému uživateli. 

 

Ukazatele likvidity 

 Ukazatelé likvidity informují o platební schopnosti nebo také likviditě podniku,  

což znamená schopnosti podniku uhradit včas své platební závazky. Likvidita je důležitá 

z hlediska finanční rovnováhy firmy, jelikož jen dostatečně likvidní podnik je schopný dostát 

svým závazkům. Na druhou stranu přílišná likvidita je nepříznivým jevem pro vlastníky 

podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch 

zhodnocování finančních prostředků, a tudíž „ukrajují“ z rentability. [6, Hálek] 
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Okamžitá (hotovostní) likvidita (likvidita 1. stupně nebo také cash ratio) poměřuje peněžní 

prostředky (peníze na běžném účtu, v pokladně, šeky) s krátkodobými závazky.  

Okamžitá likvidita = pohotové peněžní prostředky / krátkodobé závazky 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně nebo také acid test) poměřuje oběžné aktiva,  

z nichž vyloučíme zásoby, s krátkodobými závazky.  

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně nebo také current ratio) je jeden z rozhodujících indikátorů 

platební schopnosti podniku. Vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva pokryta krátkodobými 

závazky podniku.  

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Ukazatele rentability 

 Nebo také výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku díky použití investovaného kapitálu. Jsou nejčastějším druhem 

způsobem hodnocení činnosti podniku. Jednotlivé ukazatele poměřují výsledky hospodaření 

(obvykle toková veličina) v čitateli a nějaký druh kapitálu (stavová veličina), respektive tržby 

(toková veličina). Druhů ukazatelů rentability je mnoho, avšak mezi nejznámější  

a nejvyužívanější patří rentabilita aktiv a tržeb. 

 

Rentabilita aktiv (ROA – return on assets) představuje míru zisku, která připadá na jednu 

korunu aktiv. 

ROA = EBIT /aktiva, 

kde EBIT je zisk podniku před odečtením úroků a daní. 

  

Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) představuje míru zisku připadající na jednu korunu 

tržeb. 

ROS = EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a prodeje zboží) 

 

Ukazatele zadluženosti 

 Zadlužeností je vyjádřena skutečnost, že podnik používá ke krytí svých aktiv cizích 

zdrojů, tedy dluhů. V praxi je téměř vyloučeno, aby velké podniky financovaly svou činnost 

výhradně z vlastních zdrojů nebo cizích. Podstatou analýzy zadluženosti je naleznutí 
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ideálního poměru mezi vlastním a cizím kapitálem – hovoříme o kapitálové struktuře.  

Při analýze finančních struktur je používána celá řada ukazatelů zadluženosti, kterou jsou 

odvozeny především z údajů z rozvahy. Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky  

a na jejich základě zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financovány cizími zdroji.  

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) hodnotí, v jaké míře jsou věřitelé chráněni  

pro případ platební neschopnosti podniku. Udává, v jaké výši je majetek podniku kryt cizími 

zdroji. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Debt ratio = cizí kapitál / celková aktiva 

 

Ukazatel samofinancování (equity ratio) vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv  

je financována kapitálem akcionářů.  

Equity ratio = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu je velmi důležité posuzovat z hlediska individuálních 

znaků daného podniku. Závisí na etapě, ve které se podnik nachází, postoji vlastníků k riziku 

aj.  

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí kapitál / vlastní kapitál 

 

Ukazatele aktivity 

 . Tyto indikátory informují, jak úspěšně podnik využívá aktiva. Dochází k poměru 

veličiny tokové (tržby) a stavové (aktiva). Z daného plyne, že ukazatele aktivity mohou být ve 

dvou formách, a to obrátkovost (kolikrát se aktiva „obrátí“ za stanovené období) a doba 

obratu (počet dní, po které trvá jedna obrátka). 

 

Doba splatnosti pohledávek udává, za jak dlouho dochází průměrně k zaplacení pohledávek 

vůči podniku. Je pevnou součástí při plánování peněžních toků. Prostřednictvím tohoto 

ukazatele je možné sledovat především platební morálku odběratelů a v případě, že pravidelně 

doba obratu pohledávek překračuje doby splatnosti, je nutné platební kázeň odběratelů blíže 

prozkoumat. 

Doba splatnosti pohledávek = pohledávky z obchodního styku / průměrné denní tržby 

 

Doba splatnosti závazků naopak vyjadřuje platební morálku samotného podniku. Udává, jestli 

podnik dodržuje lhůty splatnosti vůči dodavatelům.  

Doba splatnosti závazků = závazky z obchodního styku / průměrné denní tržby [12, Růčková] 



26 
 

2.5.3.4 Finanční plán 

 Finanční plán je třeba zpracovávat pouze v případě, že je použita některá 

z výnosových metod oceňování. Kompletní finanční plán zahrnuje zpracování hlavních 

účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash-flow. Výchozími podklady  

pro přípravu finančního plánu představují plány produkce (plány výrobních kapacit – 

investice, odpisy aj.), plány prodeje (členění podle segmentů, prodejních lokalit, výrobků 

atd.), a plány hospodaření (budoucích provozních nákladů a výnosů). Nedílnou součástí  

je také analýza a prognóza generátorů hodnoty. Ve spolupráci s oceňovaným subjektem  

se posléze, na základě uvedených podkladů) sestaví reálný finanční plán, jenž bude základem 

pro výnosové ocenění podniku. [2, Dluhošová] 

  

2.6 Metody oceňování podniku 

 Podnik může být oceněn na dvou různých hladinách – brutto nebo netto. V praxi  

se častěji vyskytuje případ, kdy oceňovatel zjišťuje netto hodnotu podniku, tedy oceňuje čistý 

obchodní majetek a u něj pak rozlišuje různé kategorie hodnoty. Ještě před zahájením 

samotného oceňování je nezbytné určit, z jakého důvodu je oceňování prováděno  

a jaká hodnota by měla být jeho výsledkem. Pro majetkové principy ocenění je cílem 

odhadnutí ceny, kterou by investor musel zaplatit, kdyby chtěl znovu pořídit jednotlivé složky 

majetku. Ovšem použití těchto metod je velmi zdlouhavé. Proto se i u nás během posledních 

let přistoupilo více k používání metod výnosových, jež vnímají hodnotu podniku jako 

současnou hodnotu budoucích přínosů podniku spojených s jeho vlastnictvím. Tyto metody je 

vhodné použít zejména pro podniky, které jsou ve fázi rozvoje. Pro podniky již plně rozvinuté 

jsou vhodnější metody založené na principu tržním, neboť nikdo jiný než samostatný trh 

neurčí jejich skutečnou cenu lépe. [6, Hálek] 
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Obrázek 2.4. Metody ocenění čistého obchodního majetku 

 
Zdroj: [6, HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. 1. vyd. Bratislava: DonauMedia, 2009. str. 143] 

 

 Oceňování sportovních klubů má jisté specifika. U „obyčejných“ společností je 

prioritou dosahování zisku, tudíž k jejich oceňování jsou nejvhodnější výnosové metody. U 

sportovních klubů je to jiné. Jejich hlavním předmětem činností je vykonávání a provozování 

sportovní činnosti. Nejvhodnější metodou ocenění sportovních klubů je prostřednictvím 

majetkových metod, nejvíce pomocí substanční hodnoty. 

 

2.6.1 Ocenění na základě analýzy výnosů 

 Výnosové ocenění je nejfrekventovaněji používanou skupinou metod oceňování. 

Vychází hlavně z poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem, jenž vytvoří 

pro jeho majitele. Touto hodnotou může být například zisk, dividendy, či finanční toky. 

Základem rozhodování je současná budoucí hodnota výnosu pro investora za předpokladu,  

že ten se chová racionálně, tzn. zvažuje  náklady obětované příležitosti. Pro stanovení 

hodnoty podniku pomocí výnosových metod je relevantní především dbát zejména na definici 

budoucích výnosů, volbě časového horizontu a stanovení nákladů kapitálu. Jednotlivé metody 

poté rozlišujeme podle toho, zda konkrétní veličina představuje konkrétní výnosy v obecném 

měřítku. Mezi nejznámější výnosové metody patří: 
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1)  Metoda diskontovaných peněžních toků. 

2)  Metoda kapitalizovaných čistých výnosů. 

3)  Kombinované výnosové metody. 

4)  Metoda ekonomické přidané hodnoty. 

 

2.6.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF – discounted cash flow) 

 Z pohledu principu patří metoda diskontovaných peněžních toků k základu výnosové 

metody.  Je založena na odhadech budoucích volných peněžních toků, jež plynou z činnosti 

podniku a jsou tudíž reálným příjmem. Pro tuto metodu je nutné dbát zejména na správném 

stanovení tří základních komponent: budoucích peněžních toků, nákladů kapitálu a hodnoty 

pomocí metody ocenění. Obecně jsou rozlišovány tři základní formy oceňování podniku: 

a) Metoda DCF-Entity – zjišťuje hodnotu celkového kapitálu za použití průměrných 

nákladů kapitálu a toků pro firmu jako celek. 

b) Metoda DCF-Equity – zjišťuje hodnotu vlastního kapitálu za použití nákladů vlastního 

kapitálu a toků pouze pro vlastníky. 

c) Metoda DCF-APV – zjišťuje hodnotu celkového kapitálu.  

 

DCF-Entity 

 Vychází z propočtu hodnoty podniku jako celku. Je základním způsobem ocenění  

a současně nejvyužívanější metodou. Výhodou je možnost využití i v případě ocenění 

samostatných divizích. Tato metoda probíhá výpočtem ve dvou krocích. Nejdříve vycházíme 

z peněžních toků, které byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele,  

a jeho diskontováním získáme hodnotu podniku jako celku (hodnota brutto). Od této hodnoty 

posléze odečteme hodnotu cizího kapitálu, která je určena ke dni ocenění, a získáme  

tak hodnotu vlastního kapitálu (hodnota netto). Východiskem je volný peněžní tok neboli 

tvorba peněžních prostředků. 

 

DCF-Equity 

 Pomocí metody DCF-Equity zjišťujeme hodnotu kapitálu pouze pro vlastníky 

podniku. Tímto způsobem je tedy vyčíslena hodnota vlastního kapitálu, a to na základě 

volných peněžních toků pro akcionáře FCFE. Právě tento peněžní tok je spojen s vyšší mírou 

rizika než tok FCFF při metodě Entity.  Tato skutečnost se odráží také i ve stanovení 

diskontní míry, která musí být v relaci právě s rizikovostí peněžního toku.  
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Metoda DCF-APV 

 Metoda sloužící k oceňování celkového kapitálu. Jde o flexibilní metodu diskontních 

peněžních toků, jež bere v úvahu daňové štíty související s úroky. Finanční toky jsou toky 

nezadluženého podniku, jsou diskontovány nákladem celkového kapitálu nezadlužené firmy. 

Je používána pro firmy s nezaplacenými pohledávkami a stálým ukazatelem pohybu tržní 

hodnoty. 

 

2.6.1.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů vychází z výsledků z minulých let. 

Konkrétně z průměrného zisku za minulá období (3-5 let). Tento zisk je upraven o mimořádné 

vlivy tak, aby bylo možno s ním do budoucnosti počítat jako se ziskem trvalým. Pro stanovení 

výnosové hodnoty podniku je nutno opět vypočítat současnou hodnotu. Je vhodné ji použít při 

oceňování menšího podniku, kterému nehrozí, že se projeví špatné zobrazení investic do 

pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku. Výsledkem ocenění je hodnota vlastního 

kapitálu. Existují dvě formy určení této hodnoty, a to analytická a paušální. 

 

Analytická metoda 

 Tato metoda je založena na předpokladu, že výnosové ocenění se zakládá na prognóze 

budoucích výsledků hospodaření, jež jsou upraveny o vliv financování. Můžeme tvrdit,  

že se jedná o obdobnou metodu, jako je metoda DCF. Rozdíl je dán tím, že očekávaný výnos 

firmy není kalkulován z peněžních toků, nýbrž z upravených budoucích výsledků 

hospodaření. 

 

Paušální metoda 

 Metoda založená na výpočtu, který vychází z analýzy minulých výsledků a také 

z budoucích prognózovaných výsledků. Období, jenž je predikováno do budoucna, může mít 

buď omezenou podobu na nejbližší období, po jehož uplynutí se počítá nadále s tzv. věcnou 

rentou, anebo je toto období dáno podnikatelskou vizí, jež je charakteristická pro oceňovaný 

podnik. Je tedy zřejmé, že nejproblematičtějším krokem paušální metody je právě předpověď 

hodnot do budoucna u podniků, které jsou v různých fázích životnosti, a tudíž reagují různě 

na rozmanité vnitřní a vnější faktory.  
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2.6.1.3 Kombinované výnosové metody 

Tato metoda kombinuje hodnotu nemovitosti z pohledu její výnosové schopnosti,  

i věcné podstaty. Pro zjištění kombinací je možné využít několika postupů. Nejznámějšími 

jsou metoda střední hodnoty a metody kapitalizovaných čistých výnosů. (hálek) 

 Při metodě střední hodnoty neboli také Schmalenbacherově, metodě, se hodnota 

podniku stanoví jako aritmetický průměr, jenž byl stanoven kombinací výnosové hodnoty  

a substanční hodnoty, která je založena na reprodukčních cenách. Je třeba dbát na to,  

že se jedná o hodnoty vlastního kapitálu anebo podniku jako celku.  

 V případě metody kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů je celková hodnota 

podniku složena z hodnoty substance a hodnoty firmy, která je v tomto případě chápána jako 

rozdíl mezi výnosovou hodnotou a substanční hodnotou. [9, Mařík] 

 

2.6.1.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

 V ekonomické praxi podniků zejména v zemích s vyspělou tržní ekonomikou, se stále 

více prosazuje metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA – economic value added). Jedná  

se o veličinu, jež lez využít jako ukazatel finanční analýzy, nástroj ocenění, či nástroj řízení  

a motivování pracovníků. EVA má tedy širokou škálu využití. V podstatě jde o ukazatel 

výnosnosti, který avšak překonává nedostatky ukazatelů, které se prozatím pro tento účel 

obvykle používaly, jako například různé ukazatele rentability založené na účetním výsledku 

hospodaření atd. Základní vlastnosti této metody můžeme definovat takto: 

- Vykazuje co možná nejtěsnější vazbu na hodnotu akcií, která by měla být odvoditelná 

statistickými výpočty. 

- Umožňuje využití mnoha informací a údajů poskytovaným účetnictvím včetně 

ukazatelů, které jsou na účetních údajích postaveny. 

- Umožňuje hodnocení výkonnosti a společně s tím i ocenění podniků. 

- Překonává dosavadní námitky proti účetním ukazatelům, které postihují finanční 

efektivnost, především kalkulaci rizika. 

 

2.6.2 Ocenění na základě analýzy trhu 

 Metodám tržní analýzy je v praxi připisováno mnoho předností. Jednak se vyhýbají 

některým problémům výnosových metod, jednak je zde pevná vazba ocenění k prostředí  

na trhu, a jednak jsou tržní data důležitější než účetní. Metody jsou teoreticky poměrně 
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jednoduché, odbornost je zde spatřena spíše ve zkušenostech a intuici. Navíc je tržní analýza 

objektivnější než výnosové metody. Mezi hlavní metody tržního ocenění patří ocenění  

na základě tržní kapitalizace, ocenění na základě srovnatelných podniků a ocenění na základě 

srovnatelných transakcí. 

 

2.6.2.1  Metoda tržní kapitalizace 

 Metodu tržní kapitalizace lze využít pouze při ocenění akciových společností,  

které mají své akcie volně obchodovatelné na regulovaných trzích, což u nás připadá v úvahu 

pouze velmi omezený okruh obchodovatelných akcií akciových společností. Metoda pracuje 

s velikostí podílu firmy na daném trhu. 

 

2.6.2.2 Metoda srovnatelných podniků 

 Při metodě srovnatelných podniků srovnáváme podnik s podniky, které jsou 

k určitému období už nějakým způsobem oceněny a jejich podíly jsou běžně obchodovány  

na veřejných trzích. Při volbě podniků, se kterými se budeme srovnávat, je nutné najít určitý 

kompromis mezi požadavkem na co největší podobnost a dostatečným počtem podniků  

pro srovnání. Doporučuje se použít 5 – 8 srovnatelných podniků. 

 

2.6.2.3 Metoda srovnatelných transakcí 

 Metoda srovnatelných transakcí má výhodu v tom, že není potřeba nalézt srovnatelný 

podnik, nýbrž srovnatelnou transakci, u níž známe realizační cenu. Odlišností od ostatních 

metod je, že získáváme přímo hodnotu podniku jako celku. Proto je v praxi nejčastěji 

využívanou tržní metodou. 

 

2.6.3 Ocenění na základě analýzy majetku 

 Ocenění na základě analýzy majetku vede ke zjištění majetkové podstaty podniku,  

jež je často označena jako substanční hodnota. Tato hodnota je vnímána jako zastřešující 

pojem pro všechny varianty „majetkového“ ocenění. Princip majetkového ocenění je poměrně 

jednoduchý a obecně srozumitelný. Majetková hodnota je určena souhrnem všech 

individuálně oceněných položek majetku. Od této souhrnné hodnoty se poté odečítá suma 

individuálně oceněných závazků. Můžeme tedy říci, že velikost majetkového ocenění je dána 
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množstvím a strukturou položek majetku a pravidly jeho ocenění. Ocenění dle majetku  

lze rozdělit v závislosti, podle jakých kritérií budeme oceňovat položky majetku daného 

podniku. Nejčastěji používané kritérium je předpoklad, zda podnik bude pokračovat ve své 

činnosti nebo nikoliv. Pokud vycházíme z předpokladu dalšího podnikání, uplatňuje  

se ocenění na principu historických cen, jež jsou, pro praktické účely, nahrazeny 

reprodukčními cenami. V případě, kdy se nepředpokládá dlouhodobější existence podniku,  

je použita likvidační hodnota. 

 

2.6.3.1 Substanční hodnota 

 Metoda substanční hodnoty navazuje na hodnotu účetní. Rovněž vycházíme 

z podkladů, které jsou získány z účetnictví podniku. Substanční ocenění podniku  

je nejvyužívanější metodou majetkového ocenění. Tímto způsobem zjišťujeme, kolik by stálo 

znovuvybudování podniku. Jde tedy o zjištění reprodukční ceny stejného nebo obdobného 

majetku snížené o patřičné opotřebení. Jedná se zjišťování věcné (nákladové) hodnoty 

majetku. Výsledné substanční hodnoty můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Nejdříve musíme 

rozlišit, zda jde o hodnotu brutto nebo netto. Substanční hodnotu brutto získáme,  

když zjistíme aktuální reprodukční ceny stejného nebo podobného majetku a ty následně 

snížíme o opotřebení. Dostaneme hodnotu znovupořízení aktiv podniku. Pokud od této 

hodnoty odečteme dluhy, získáme ocenění vlastního kapitálu, tedy substanční hodnotu netto. 

Obvykle jsou podniky oceněny na úrovni netto, ovšem hodnota brutto má také relevantní 

vypovídací schopnost. 

 Další hledisko substanční hodnoty je, zda zahrneme do ocenění všechny hmotná  

a nehmotná aktiva. Největší problém spočívá v nehmotných aktivech. Zde se totiž jedná  

o tzv. identifikovatelný nehmotný majetek, jako jsou patenty, ochranné známky, know-how, 

pověst podniku aj. 

 Nespornou výhodou metody substanční hodnoty je skutečnost, že odráží tržní 

podmínky a pracuje s reálným ohodnocením. Naopak nevýhodou je, že se při výpočtu 

nepředpokládá s vlivem současné a budoucí výkonnosti podniku. 

 

Určení substanční hodnoty nemovitého majetku 

 Dle občanského zákoníku jsou nemovitostmi pozemky a stavby, jež jsou spojené  

se zemí pevným základem. Základními podklady, nezbytné pro ocenění tohoto druhu 

majetku, jsou výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy. 
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 Při stanovení hodnoty pozemků hrají roli faktory jako poloha, celková výměra, 

způsob využití, míra využití, tvar pozemku, inženýrské sítě aj. Pokud je k dispozici cenová 

mapa stavebních pozemků, lze ji využit. 

 U staveb se snažíme zjistit náklady potřebné na znovuvybudování stavby, samozřejmě 

snížené o opotřebení. Teorie obvykle hovoří o věcné hodnotě, která ovšem nemusí  

být odrazem tržní hodnoty nemovitosti jako celku. Postup, pro výpočet této hodnoty je: 

1. Kvantifikování oceňované stavby např. pomocí m2 obestavěného prostoru, či měrných 

jednotek jednotlivých konstrukcí. 

2. Ocenění stanovených jednotek hodnotou odpovídající nákladům na jejich pořízení, 

respektive výstavbu. Výsledná hodnota je hodnotou reprodukční, jenž je na základě 

stáří a stavu stavby upravena o opotřebení. 

3.  Opotřebení v sobě zahrnuje složku technickou i ekonomickou. Nejjednodušší výpočet 

opotřebení: 

100⋅=
Ž

S
O  

kde „O“ je výsledné opotřebení stavby vyjádřené v %, „S“ je stáří stavby a „Ž“ je celková 

životnost stavby. 

 

4. Časová hodnota stavby je stanovena úpravou reprodukční hodnoty o opotřebení. 

5.  Zjištění hodnoty pozemků. 

6.  Součet časových hodnot všech oceňovaných staveb a hodnot pozemků dává 

dohromady věcnou hodnotu. 
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Obrázek 2.5. Výpočet věcné hodnoty nemovitosti 

 
Zdroj: [9, MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy.  

2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007.. str. 337] 

 

Určení substanční hodnoty movitého majetku 

 Movité věci jsou podle občanského zákoníku všechny věci, jenž nejsou nemovitostmi. 

Movitá věc nesmí tvořit součást či příslušenství nemovitosti a lze ji bez porušení její podstaty 

libovolně přemístit. Postup zjišťování substanční hodnoty tohoto majetku je následující: 

1.  Stanovení výchozí ceny – tím se rozumí za jakou částku by bylo možné pořídit stejné 

nebo srovnatelné zařízení. Lze ji stanovit prostřednictvím: 

- skutečné prodejní ceny 

- cenového porovnání s obdobným zařízením 

- cenových indexů. 

2. Stanovení technické hodnoty – určuje míru opotřebení majetku jak skutečného,  

tak morálního, včetně zohlednění technického stavu k datu ocenění. 

( ) ( )

10

100100 PSZAVTH
TH

±⋅−⋅
=  

kde „TH“ je technická hodnota, „VTH“ výchozí technická hodnota, „ZA“  

je základní amortizace a „PS“ stanoví přirážky nebo srážky za technický stav 

majetku. 
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3. Stanovení časové ceny – jenž vyjadřuje substanční hodnoty zařízení a vypočítá se: 

( )

100

THVC
ČC

⋅
=  

kde „ČC“ je časová cena stroje vyjádřená v Kč, „VC“ je výchozí hodnota v Kč  

a „TH“ je technická hodnota udávána v %. 

 

V případě substanční hodnoty můžeme vymezit také další způsoby užití: 

-  Tvoří základ pro stanovení rozsahu zastavitelného majetku podniku. 

-  Ocenění podílů na kapitálových společnostech. 

-  Doplňkový údaj pro výnosové ocenění. 

-  Oceňování soukromých praxí metodou tržního porovnání. 

-  Představuje základ pro ocenění podniku, v němž dochází k zásadnímu zlomu  

ve vývoji. 

-  Podklad pro odhad goodwillu. 

-  Slouží jako horní mez ocenění podniku v případě úplné substanční hodnoty. 

-  V případě převodu části podniku do nástupnického podniku a jeho zavedení do 

účetnictví. [9, Mařík]  

 

2.6.3.2 Likvidační hodnota 

 Tato metoda je používána za předpokladu, že se u podniku nepředpokládá 

dlouhodobější existence. Tudíž bude majetek podniku rozdělen, rozprodán či zlikvidován. 

Můžeme tedy říci, že likvidační hodnota představuje množství peněz, které můžeme získat 

prodejem jednotlivých částí podniku. Tím pádem je dána součtem prodejních cen 

jednotlivých majetkových složek podniku, od něhož je nutné ještě odečíst výdaje (vyrovnání 

dluhů, úhrada nákladů na likvidaci aj.). Obecně můžeme tvrdit, že výpočet hodnoty  

je principiálně jednoduchý, ovšem z praktického hlediska to tak již není, právě naopak. 

Rovněž platí, že ocenění likvidační hodnotou je do jisté míry ovlivněno faktory, jako je 

rychlost a intenzita likvidace, či vnější tlaky, které jsou nepodstatnější. Pokud likvidace 

probíhá pod tlakem ze strany věřitelů, je pravděpodobné,  

že stanovená hodnota bude podstatně nižší., než při „normálním“ prodeji. 
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2.6.3.3 Účetní hodnota 

 Zákon ukládá, že každý podnik má povinnost vést účetnictví, ať už podvojné nebo 

jednoduché. Také z něj vyplývá, že podnikatelské jednotky musí minimálně jednou ročně 

zpracovat účetní závěrku. Ta poskytuje informace jako je účetní hodnota podniku jako celku, 

hodnota základního jmění, hodnota vlastního jmění. Především kvůli účetním technikám však 

existuje mnoho výhrad proti využití účetní metody v praxi. Největší nevýhodou je poměrně 

značná odchylka účetní hodnoty od ekonomické reality, což se nejvíce projevuje  

u dlouhodobého majetku. Ten je totiž veden v historických pořizovacích cenách i tehdy, když 

jsou tyto ceny již zastaralé a překonané. Druhou nevýhodou je zahrnutí majetku do rozvahy. 

Ta totiž nezahrnuje všechny majetky v úplné podobě. Přes všechny námitky by ocenění  

na jejím základě nemělo být zcela pomíjeno. Její výhodou je jednoduché zjištění a průkaznost 

hodnot, z kterých vychází.  V oceňovacích posudcích bývá většinou účetní hodnota uvedena 

jako hodnota výchozí. [9, Mařík] 
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3 CHARAKTERISTIKA OCEŇOVANÉHO FOTBALOVÉHO 

KLUBU 

 

3.1 Základní údaje 

Název společnosti: 1.FC SLOVÁCKO, a.s. 

Sídlo klubu: Uherské Hradiště, Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 

PSČ 686 01 

IČ: 25 59 74 93 

DIČ: CZ25597493 

Právní forma: akciová společnost 

Den zápisu: 26. 04. 2000 

Rejstříkový soud: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3276 

Základní kapitál: 73 000 000,- Kč 

Akcie: 730 ks kmenové akci na jméno ve jmenovité hodnotě 

100 000,- Kč v listinné podobě 

Jediný akcionář: ČSAD Invest.a.s. 

Orgány společnosti: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada 

Doba trvání: akciová společnost je založena na dobu neurčitou 

Počet fotbalových mužstev: 20 (muži – A tým, juniorka, 3 dorostenecké, 4 žákovské,  

6 přípravek; ženy – A tým, 1 dorostenecký, 2 žákovské,  

1 přípravka) 

Název stadionu, kapacita: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, 8000 míst 

Internetová adresa: www.fcslovacko.cz 

E-mail: info@fcslovacko.cz  
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Logo klubu:  

 

3.2 Historie klubu 

 Klub 1.FC Slovácko, a.s vznikl pod tehdejším názvem 1.FC Synot 

sloučením týmů z Uherského Hradiště a Starého Města.  

Historie klubu z Uherského Hradiště 

 První zmínky o fotbalu v Uherském Hradišti se datují do roku 1894, kdy byl založen 

první organizovaný klub s názvem Český fotbalový klub Uherské Hradiště. Po několika letech 

se mění název na AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, který vydržel až do roku 1948,  

kdy došlo k přejmenování na SK Slovácká Slavia Uherské Hradiště a následně,  

díky politickým vlivům, na Sokol Slovácká Slavia Uherské Hradiště. O 5 let později už to  

je TJ Spartak Hradišťan Uherské Hradiště. V té době tento klub slaví postup do 2. nejvyšší 

soutěže, kde vydrží pouze 4 roky, během nichž došlo k další změně názvu na TJ Slovácká 

Slávia Uherské Hradiště. Následujících téměř 30 let se v Uherském Hradišti chodí na fotbal 

na 3. ligu. V roce 1993 vystoupil fotbalový klub z TJ a vznikla akciová společnost FC TIC 

Slovácká Slavia Uherské Hradiště. V následujícím roce se podařilo postoupit do 2. ligy, 

kterou Slovácká Slavia hned v první sezóně vyhrála a zaznamenala tak historický úspěch 

v podobě postupu do 1. ligy. Tam však euforie upadla díky finančním problémům hlavního 

sponzora TIC. Výsledek těchto potíží bylo poslední místo a sestup opět o soutěž níž. Novým 

sponzorem se roku 1995 stala společnost JOKO, což vedlo opět ke změně názvu na FC JOKO 

Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Ani této firmě se nepovedlo finančně stabilizovat klub,  

což mělo za následky i sportovní neúspěchy ve formě sestupu až do divize, již bez „JOKO“ 

v názvu. 

Historie klubu ze Starého Města 

 Na pravém břehu řeky Moravy se fotbal, ve formě pouličních mužstev, objevuje  

na přelomu 19. a 20. století. Nejdříve leckde na volném „plácku“, později již výhradně  

na Širůchu, který se stává domovem staroměstského klubu. Ten první byl založen roku 1927 

jako SK Staré Město. Ve 30. letech pak ve městě působily dokonce 4 celky: SK, Orel,  

Rudá hvězda a Viktoria. Po druhé světové válce dochází ke změně názvu z SK na Sokol Staré 

Město a o 5 let později na Jiskru Staré Město. Tento název již vydrží téměř 45 let.  



39 
 

Během nichž mužstvo hraje převážně krajský přebor a divizi, později 3. ligu. V roce 1993 

dochází k přeměně klubu na obchodní společnost pod názvem SFK Staré Město. Tento rok  

je významný také z hlediska získání nového sponzora, jak čas ukáže velmi významného. 

Fotbalový klub ze Starého Města nemá dostatek financí, a proto požádá místní firmu  SYNOT 

a jeho majitele Iva Valentu o příspěvek na nové dresy. Z „obyčejného“ sponzoringu se však 

nakonec zrodí těsná spolupráce, která roku 1995 vede k transformaci fotbalového klubu.  

Fúzí občanského sdružení a společnosti SYNOT vzniká klub FC Synot Staré Město,  

který roku 1997 postupuje do druhé nejvyšší soutěže. V sezoně 1992/2000 dochází k dvěma 

zásadním milníkům – klub postupuje do 1. ligy a dochází ke spojení staroměstského  

a uherskohradišťského klubu. Vzniká klub 1.FC Synot. 

Společná historie 

 Hned první sezónu v nejvyšší soutěži si 1.FC Synot vybojoval místo v evropském 

Intertoto Cupu, v němž došel do 2. kola. Prvotním cílem je záchrana klubu a postupné 

začleňování se do prvoligové společnosti. To se dařilo a tak novým cílem bylo proniknout  

do užší špičky. Pomoci k tomu měl i nový stadion v Uherském Hradišti, který se otevřel 

v roce 2003. V premiérové sezóně na tomto stadioně klub vybojoval skvělé 5. místo.  

V té době se v mužstvu sešlo mnoho skvělých fotbalistů, jako jsou současní reprezentanti Jan 

Rajnoch, Milan Petržela a Michal Kadlec, dále pak Jan Nezmar, Milan Ivana, Tomáš Polách, 

Martin Abraham, Petr Pavlík a další. Poté ale došlo k objevení korupční aféry, což mělo  

za následek ztrátu „společenského kreditu“ klubu, odečtením bodů v následující sezóně  

a hlavně odchod společnosti Synot z místního fotbalu. Klubu, jenž změnil název na současný 

1.FC Slovácko, se ujala společnost Fotbal Invest Group v čele s Mgr. Janem Řezníkem. 

Největším úspěchem tohoto vedení je postup do finále ČMFS, kde Slovácko neuspělo proti 

Baníku Ostrava. Za jeho „vlády“ se však potýká s mnoho problémy, které vedou v sezóně 

2006/2007 k sestupu. Dochází opět ke změně majitele, stává se jím společnost Z-group, a.s. 

s majitelem JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem v čele. Ten začal splácet dluhy, které zůstaly  

po předchozím majiteli, a začal budovat silný regionální klub, vyhlížející návrat mezi českou 

fotbalovou elitu. Po dvou sezónách v 2. lize kupuje klub v roce 2009 prvoligovou licenci  

od Čáslavi a znovu se vrací do české nejvyšší soutěže. V úvodní sezóně po návratu  

se podařilo splnit sportovní cíl a tím byla záchrana. Klub skončil na prvním nesestupovém 

místě, tedy 14. V sezóně 2010/2011 se novým trenérem stal Miroslav Soukup, který dříve 

působil u reprezentačních mládežnických týmů. Cestu „mládí“ nastolil i ve Slovácku. Čím dál 

tím více prostoru dostávali nadějní odchovanci mládežnické akademie Slovácka. Daníček, 
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Reinberk, Kubáň, Hlůpik, Ondřejka a jiní již byly pevnou součástí prvního mužstva.  

To skončilo na 12. místě. Po polovině sezóny 2011/2012 se 1.FC Slovácko zastavilo na  

8. místě, což z něj dělá nejlepší moravské mužstvo. Cílem klubu do budoucnosti je umístění 

ve středu tabulky, bez „záchranářských“ problémů a postupného začleňování dalších 

odchovanců do A-týmu. [13] 

 

3.3 Předmět podnikání 

-  Sportovní činnost – hlavním předmětem činnosti klubu 1.FC Slovácko je vykonávání 

a provozování sportovní činnosti – fotbalu. 

-  Pořádání a organizování sportovních akcí – tato činnost je naplněna účastí  

ve fotbalových soutěžích a jejich organizováním a taktéž organizováním dalších 

sportovních činností a akcí. 

-  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – klub provozuje Fan shopy,  

ve kterých nabízí drobné sportovní potřeby se zaměřením na fotbal a propagaci  

1.FC Slovácka.  

-  Reklama a marketing – tato činnost je prováděna v souvislosti s hlavním předmětem 

podnikání, tzn. je orientována na postoupení práv televizních a rozhlasových přenosů  

a části reklamních práv v utkání klubu v Gambrinus lize společností FAČR.  

-  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. [19] 

 

Každý fotbalový klub rozděluje své cíle na dvě oblasti. Pro sportovní oblast  

to znamená zabezpečení sportovního zázemí a využití nejen pro A-tým, ale také pro všechny 

mládežnické celky. Pro hlavní mužstvo je cílem setrvání v první lize s dosahováním  

co nejlepších výsledků.  

V ekonomické oblasti se řídí pravidly, jako každá obchodní společnost. Cílem  

je dosahování zisku. K tomuto účelu dopomáhají výše zmíněné, vedlejší, činnosti klubu. 

 

3.4 Strategická analýza 

 Strategická analýza je nedílnou součástí každého ocenění, jejímž cílem je posouzení 

perspektivity daného fotbalového klubu. Skládá se z analýzy vnitřního a vnějšího 

potencionálu. Pro potřeby jakéhokoliv sportovního klubu, tedy i fotbalového, je nutné 

strategickou analýzu poupravit, jelikož jde o jiný subjekt než klasické společnosti. 
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3.4.1 Analýza vnějšího potencionálu 

Prvním procesem je vymezení relevantního trhu. V případě fotbalového klubu jde 

spíše o sportovní prostředí. U klubu 1.FC Slovácko bereme v potaz hledisko území, 

konkurence, zákazníků (diváků). 

 1.FC Slovácko sídlí v Uherském Hradišti, což je, jak již napovídá samotný název 

klubu, centrem regionu Slovácko. Tento region patří do Zlínského kraje. Územně mezi 

konkurenci patří kluby, sídlící právě v tomto kraji. Bezprostřední konkurenci pak tvoří kluby, 

které hrají, rovněž jako 1.FC Slovácko, nejvyšší českou fotbalovou soutěž – 1. Gambrinus 

ligu. Nepřímou konkurencí jsou fotbalové kluby z nižších soutěží. Zákazníci ve sportovním 

prostředí jsou diváci. V tomto případě jde především o diváky z měst Uherské Hradiště,  

Staré Město a Kunovice. Ovšem dojíždí i diváci z celého regionu. 

 Atraktivita sportovního prostředí je posuzována zejména z hlediska zájmu diváků, 

sponzorů a masmédií. Tuto atraktivitu fotbalového prostředí Slovácka můžeme sledovat ze tří 

hledisek: 

1. Atraktivita fotbalu jako celku – Fotbal patří v České republice mezi nejpopulárnější 

sporty. O první příčku se dělí s ledním hokejem. V celosvětovém měřítku je fotbal 

z hlediska diváku, sponzorů a masmédií sportem číslo 1. 

2. Atraktivita fotbalové soutěže – 1. FC Slovácko hraje 1. Gambrinus ligu,  

což je nejvyšší soutěž v rámci České republiky. Tudíž lze usoudit, že z hlediska 

atraktivity na tom nemůže být lépe. V porovnání s nižšími soutěžemi je zde 

markantní rozdíl v návštěvnosti utkání, což má logicky za následek větší příliv 

sponzorů a médií. 

3. Atraktivita klubu vzhledem k ostatním sportům v regionu – Fotbal v regionu Slovácko 

hraje jednoznačný prim. Jedinou výraznější „konkurencí“ jsou házenkářky Veselí 

nad Moravou, které tento rok získali Interligový titul. Kromě těchto zmíněných 

sportů se v regionu hraje lední hokej, volejbal, softball a provozuje atletika. 

Z diváckého hlediska je ovšem jednoznačně nejnavštěvovanější fotbal,  

což je příležitostí pro sponzory, jak se zviditelnit a zvýšit svou image. 

 

3.4.1.1 Analýza makroprostředí 

Demografické faktory 

 Demografické prostředí poskytuje informace, které se týkají velikosti populace, věku, 

pohlaví aj. Pro analýzu 1.FC Slovácka byl použit součet dat z měst Uherské Hradiště, Staré 
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Město a Kunovice, což jsou svou polohou "domovem" fotbalového klubu 1.FC Slovácko.  

Pro samotný klub jsou důležité dvě hlediska. Prvním je počet obyvatel jakožto 

potencionálních zákazníků (diváků).  

 

Tabulka 3.1. Vývoj populace na daném území 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem 38 311 38 161 38 131 38 103 38 097 38 045 38 158 38 114 38 025 

Muži 18 270 18 195 18 195 18 182 18 183 18 184 18 183 18 159 18 156 

Ženy 20 041 19 966 19 936 19 921 19 914 19 861 19 974 19 955 19 869 

Zdroj: [vlastní zpracování dle podkladů Českého statistického úřadu, 15] 

 

 Výše uvedená tabulka poukazuje na stále se snižující se počet populace zkoumaného 

celku, což není dobré pro fotbalový klub z pohledu potencionálních diváků. Vzhledem  

k tomu, že fotbalové zápasy navštěvují převážně muži, je třeba brát v úvahu především počet 

mužů. V této "kategorii" došlo za sledované období ke snížení o necelé procento,  

což je zanedbatelná změna. 

  

 Druhým hlediskem je přirozený přírůstek obyvatel, v našem případě bereme primárně 

chlapce, kteří jsou potencionálními zájemci o fotbal, a tudíž budoucí fotbalisti klubu. 

 

Tabulka 3.2. Vývoj narozených chlapců 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Chlapci 173 162 185 184 199 234 196 212 214 

Zdroj: [vlastní zpracování dle podkladů Českého statistického úřadu, 15] 

 

 Z těchto údajů je patrné, že množství narozených chlapců za sledované období narostl 

o přibližně 25%. To je dobré pro fotbalový klub, jelikož množství potencionálních hráčů 

mládežnických týmů roste. 

 

Ekonomické faktory 

 Mezi ekonomické faktory se řadí hlavně ty faktory, jenž souvisí s ekonomickým 

vývojem okolí daného fotbalového klubu. Nejdůležitější veličinou, která ovlivňuje všechny 

hospodářské subjekty, a tím pádem i fotbalové kluby, je HDP. Hrubý domácí produkt (HDP), 

je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden 
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kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii 

pro určování výkonnosti ekonomiky států. Platí zde přímá úměra. Čím vyšší je hodnota HDP, 

tím lépe jsou na tom ekonomické subjekty, které jsou potencionálními sponzory fotbalu, 

potažmo klubu, a tím roste možnost jejich investice. Naopak pokud HDP klesá, potencionální 

sponzoři nejsou ochotné poskytovat finanční prostředky, a tím pádem i klub se bude muset 

uskromnit.  

 

Politické a právní faktory 

 Fotbalový klub dostává příspěvky z městských rozpočtů Uherského Hradiště a Starého 

Města. Přestože se nejedná o "životně" důležité příspěvky, co se týká jejich výše, je důležité 

sledovat, která politická strana je u moci v obou městech, a jestli je nakloněna financování 

sportu, v tomto případě fotbalového klubu, či nikoliv. Momentálně je situace taková,  

že fotbalový klub je finančně podporován oběma městy. 

 U právních faktorů je nutné zmínit vstup České republiky do Evropské unie. Naskytla 

se příležitost čerpat dotace z fondů Evropské unie na sportovně investiční projekty. Tím  

je myšleno například vybudování nového zázemí, hřiště s umělým povrchem, rekonstrukci 

tribun či umělého osvětlení. 

 Primárně je ale nutné sledovat změny v zákonech České republiky, které klub, jakožto 

obchodní společnost, samozřejmě musí dodržovat. Jedná se o oblast obchodního zákoníku, 

daní apod. V neposlední řadě musí klub dodržovat pravidla, které vydala Fotbalová asociace 

ČR. 

 

Sociální a kulturní faktory 

 Změn v sociální sféře, co se týkají sportu, je více. Nejvýznamnější je stálé snižování 

počtu dětí, které jeví zájem o sport obecně. Velkou roli v tom hraje neochota vykonávat 

fyzický pohyb. Dalším důvodem je technologický pokrok. Tím je myšleno stále zvyšující 

 se počet technických vynálezů, které děti zajímají více než sport. A v neposlední řadě také 

zvyšování počtu nových sportů. Tyto mladé sporty, jako například florbal, squash, aerobic aj., 

„přetáhnou“ určitý počet dětí, který by v dřívější době zkusil fotbal. 

 Kulturním faktorem, který ovlivňuje fotbalový klub je způsob trávení víkendů,  

který má dopad na návštěvnost fotbalových zápasů. Přestože patří fotbal v ČR mezi 

nejoblíbenější sporty, není u nás fotbalový zápas chápán jako společenská, či dokonce 

kulturní, událost, jako je tomu například V Německu, Španělsku či Anglii. Zvýšenou 

návštěvnost fotbalové kluby zaznamenají zejména v době, kdy se týmu daří. 
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Technologické faktory 

 Technologické faktory, které mohou klub posunout směrem dopředu, patří fotbalové 

hřiště s umělým povrchem, moderní zavlažovací systémy trávy, vyhřívaný trávník, komfortní 

vybavení pro diváky. 

 

3.4.1.2 Analýza mikroprostředí 

Zákazníci (diváci) 

 „Fotbal se hraje pro diváky,“ zní heslo, kterým by se kluby měly řídit. I z logického 

hlediska se dá konstatovat, že sportovní kluby provozují svou činnost pro diváky.  

1.FC Slovácko patřilo vždy, vzhledem k počtu populace okolí, mezi kluby s nadprůměrnou 

návštěvností domácích zápasů. 

 

Graf 3.3. Průměrná domácí návštěvnost dle sezón 
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Zdroj: [vlastní zpracování dle údajů z fotbal.cz, 16] 

Poznámka: V sezónách 2007/2008 a 2008/2009 působilo 1.FC Slovácko v druhé lize. 

 

 1.FC Slovácko si od otevření Městského stadionu Miroslava Valenty v roce 2003 

drželo přibližně stejnou domácí návštěvnost, která překračovala 4000 diváků. Takovouto 

průměrnou návštěvnost si držela i v sezoně 2007/2008, kdy již klub působil v druhé nejvyšší 

soutěži. Pro porovnání je zajímavé uvést, že v této sezóně byla průměrná domácí návštěvnost 

druhé ligy 1243 diváků. Je patrné, že i přes sportovní potíže, které byly spojeny se sestupem, 
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diváci na fotbal v Uherském Hradišti nezanevřeli. Další sezónu, která byla také druholigová, 

průměrná domácí návštěvnost klesla o přibližně 600 diváků. Pořád to ovšem byla suverénně 

nejvyšší návštěvnost v této soutěži. V sezóně 2009/2010 se na Slovácku již hrála první liga, 

díky odkoupení prvoligové licence od Čáslavi, a průměrná návštěvnost se vyhoupla k téměř 

5700 diváků. V následující sezóně pak lehce klesla. 

 

Veřejnost 

 Klub 1.FC Slovácko si zakládá na pozitivních vztazích s veřejností. Je pro něj důležitá 

image klubu, a proto spolupracuje s médii jako například noviny Dobrý den s Kurýrem  

či Rádio Dyje. 

 

3.4.2 Analýza vnitřního potencionálu 

 Konkurenční síla sportovního klubu se pozná zejména podle dosažených výsledků,  

jež jsou hlavním měřítkem úspěšnosti každého sportovního klubu. 1.FC Slovácko hrálo  

1. ligu od sezóny 1999/2000 až po sezónu 2006/2007, kdy následoval pád do druhé nejvyšší 

soutěže. Klub měl snahu vrátit se co nejdříve zpět, ale to se nedařilo. Nejprve to bylo 5. místo 

a o sezónu dokonce 10. místo. V tomto roce ovšem postup sportovní cestou vybojovala 

Čáslav, která ovšem neměla podmínky pro prvoligovou soutěž, a tak se rozhodla prvoligovou 

licenci prodat. Bylo to právě 1.FC Slovácko, které si licenci koupilo, a tudíž od sezóny 

2009/2010 je opět prvoligovým celkem. 

 

Tabulka 3.4. Umístění 1.FC Slovácka v jednotlivých sezónách 

Zdroj: [vlastní zpracování dle údajů z fotbal.cz, 16] 

Poznámka: V sezónách 2007/2008 a 2008/2009 působilo 1.FC Slovácko v druhé lize. 

 

Konkurence 

 Z užšího hlediska lze za konkurenci považovat prvoligové týmy působící ve Zlínském 

kraji. Momentálně ale taková konkurence neexistuje. Jediný tým z tohoto kraje,  

který ve sledovaném období působil v první lize, je FC Tescoma Zlín. Ten ale již 2 sezóny  

je pouze druholigový. Tudíž přímá konkurence z užšího hlediska není. Jelikož v první lize 

jsou momentálně pouze 3 celky, nejbližším prvoligovým konkurentem je Sigma Olomouc 

sezóna 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

umístění 5. 7. 7. 16. 5. 10. 14 12 
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vzdálená přibližně 72 km. Druhým moravským konkurentem je pak Baník Ostrava. 

Vzdálenost mezi oběma městy je cca 145 km. 

 Z širšího úhlu pohledu lze za konkurenci považovat každý tým působící 

v 1.Gambrinus lize. 

 Za nepřímé konkurenty můžeme považovat druholigové mužstva a týmy z nižších 

soutěží. Ty ovšem nemůžou klubu 1.FC Slovácko konkurovat, jak z hlediska výkonu, zázemí, 

tak diváckou kulisou. Výjimku tvoří jen druholigové kluby s prvoligovými ambicemi  

jako již výše zmíněný Zlín nebo Zbrojovka Brno. 

 

Vedení klubu 

 Jelikož za sledované období byly v klubu 3 majitelé, vedení klubu se za tak krátký čas 

měnilo mnohokrát. Pod současným majitelem se vedení klubu ustálilo. Od ledna 2009 působí 

v pozici výkonného ředitele Bc. Vladimír Krejčí, který má již zkušenosti z jiných moravských 

celků Drnovic, Brna a Baníku Ostrava. Klub dokázal splatit většinu dluhů, které zbyly  

po předchozím majitelovi. Zbytek je rozložen do splátkového kalendáře, který klub dodržuje. 

Do budoucnosti se vedení snaží najít strategické partnery, kteří by byli ochotni finančně 

vstoupit do prvoligového Slovácka. 

 

Hráči a trenéři 

 Trenérské rošády nebyly pro 1.FC Slovácko ničím neobvyklým. Za sledované období 

se na trenérské lavičce vystřídalo neuvěřitelných 10 trenérů. V současnosti se ovšem situace 

uklidnila. Momentálně vede A-tým Miroslav Soukup. Ten přišel do klubu v lednu 2010 jako 

sportovní ředitel, ale po neuspokojivých výsledcích prvního mužstva se přesunul v květnu 

2010 ke „kormidlu“. Od té doby je hlavním trenérem 1.FC Slovácka. U něj jde o první 

angažmá u mužského týmu. V minulosti vedl zejména mládežnické celky. Proslavil  

se zejména jako trenér českého reprezentačního celku do 20ti let, s kterým v roce 2007 vyhrál 

stříbrné medaile na MS v Kanadě. Je o něm známo, že rád pracuje s mladými hráči  

a to je z pohledu 1.FC Slovácka, jehož cílem je zabudování co nejvíce odchovanců  

do A-týmu, ideální varianta. 

 Tak jako trenéři se měnila i hráčská struktura mužstva. To skončilo právě 

angažováním trenéra Soukupa. Základní „osu“ týmu tvoří zkušení hráči, a okolo nich dává 

trenér prostor mladým odchovancům fotbalové akademie. V přestupových období  

již nedochází k hromadné obměně kádru, naopak je pouze citlivě doplňován na konkrétní 

posty.  
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Vybavení klubu 

 1.FC Slovácko hraje své domácí mistrovské utkání na Městském stadionu Miroslava 

Valenty, kde je v nájmu od města. Tento stadion splňuje všechny požadavky projektu FAČR 

Stadiony 2012, které mají za úkol zvýšit komfort, jak pro diváky, tak pro hráče. 

Samozřejmostí je vyhřívaný trávník a umělé osvětlení. Vedle hlavního hřiště je povrch 

s umělým trávníkem, vhodný pro tréninky v zimním období. Kromě tohoto stadionu klub 

využívá k tréninkovým procesům areál Širůch ve Starém Městě, hřiště v Kunovicích, 

Nedakonicích a Sadech, což je okrajová část Uherského Hradiště.  

 

3.5 SWOT analýza 

 Tato analýza je zaměřena na určení Strenghts (silné stránky), Weakneses (slabých 

stránek), Opportunities (příležitostí) a Threats (hrozeb) spojených s fotbalovým klubem  

1.FC Slovácko, a.s. [1, Čáslavová] 

 

Obrázek 3.5. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Vedení klubu 

• Zázemí klubu 

• Trenéři a hráči 

• Návštěvnost 

• Webové stránky 

• Fotbalová akademie 

• Stadion v pronájmu 

• Podpora sponzorů 

 

Příležitosti Hrozby 

• Možnost čerpání dotací z fondů EU 

• Spolupráce se školním zařízením 

• Regionální podpora 

 

• Malý počet sponzorů 

• Klesající zájem o sport 

• Ekonomická situace 

• Rozmach „nových“ sportů 

• Nové zákony 

Zdroj: [1, ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. str. 113] 
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3.6 Finanční analýza 

 Prostřednictvím finanční analýzy bude zhodnocena finanční situace fotbalového klubu 

1.FC Slovácko. K tomuto zhodnocení bude využito horizontální a vertikální analýzy a poté 

analýzy poměrových ukazatelů. Hlavními podklady pro výpočty bude rozvaha a výkaz zisku  

a ztrát klubu v období 2006 až 2010. 

3.6.1 Horizontální analýza 

 Horizontální analýza slouží ke sledování vývoje jednotlivých položek ve srovnání 

různých období, v našem případě roků. Díky dostatečně dlouhé časové řadě můžeme  

u položek vysledovat určitý trend vývoje. K výpočtu položek bude použit vzorec indexu 

změny: 

Absolutní změna = ukazatel t - ukazatel t-1, 

kde "t" značí příslušný rok v časové řadě. 

Rozvaha 

 Horizontální analýza rozvahy ukazuje změny vybraných položek, které nastaly  

za sledované období. U aktiv byly sledovány položky dlouhodobých aktiv a oběžných aktiv. 

Dlouhodobá aktiva prokazují klesající trend. Od počátku sledovaného období klesl objem  

o více než třetinu. A to nezměnilo ani mírné zvýšení, které se událo v poslední sezóně. 

Oběžná aktiva se na počátku a na konci sledovaného období téměř neliší. Ovšem v průběhu 

došlo k výraznému zvýšení, které dosáhlo v sezóně 2008/2009. Za následek to mělo téměř 

dvojnásobné zvýšení krátkodobých pohledávek klubu. 

 V pasivech  byly sledovány údaje vlastního kapitálu a cizího kapitálu. Vlastní kapitál 

zaznamenal nejvyšší snížení, téměř o patnáctinu oproti počátku sledovaného období. 

Důsledkem bylo převádění minulého výsledku hospodaření. 1.FC Slovácko každou sezónu 

končí v červených číslech, tzn. je ztrátové. Jinak hodnoty ostatních položek je přibližně 

neměnný. Cizí kapitál víceméně kopíroval trend oběžných aktiv. Nejvyššího čísla dosahoval 

také v sezóně 2008/2009. Za následek to mělo zvýšení krátkodobých závazků. 
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Graf 3.6. Vývoj vybraných položek v tis. Kč v jednotlivých sezónách 
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Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

O ani jedné sledované položce nemůžeme tvrdit, že její vývoj, ať už růst, či pokles,  

byl stabilní.  

Tabulka 3.7. Procentní změna vybraných položek v jednotlivých sezónách 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Dlouhodobá  

aktiva 
-66,96 % -26,16 % -15,62 % -14,69 % 66,28 % 

Oběžná 

 aktiva 
21,61 % 101,73 % 16 % -48,52 % -35,37 % 

Vlastní  

kapitál 
-39,15 % -42,37 % -7,46 % -51,85 % -54,68 % 

Cizí 

kapitál 
-69,47 % 293,3 % 13,91 % -39,66 % -1,29 % 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

 



50 
 

Výkaz zisku a ztrát 

 V horizontální analýze výkazu zisku a ztrát byly sledovány výsledky hospodaření,  

a to provozní, finanční i konečný výsledek hospodaření za dané účetní období. Hodnota 

provozního VH zaznamenal rapidní pád v sezóně 2006/2007, a to díky snížení hodnoty 

výkonů a zvýšení ostatních provozních nákladů. Po této sezóně klub startoval pouze v druhé 

lize a začalo „šetření“, které mělo za následek vrácení hodnoty VH jako na počátku 

sledovaného období. Poté ale došlo ke koupi prvoligové licence, což mělo za následek opět 

snížení VH. Nejvyšší „zásluhu“ na tom má položka přidaná hodnota, která se snížila 17x. 

V posledních dvou prvoligových sezónách je výsledek hospodaření přibližně stejný. 

 U finančního VH můžeme sledovat téměř stejnou hodnotu po celou dobu 

sledovaného období. 

 VH za účetní období je výsledkem finančního a hlavně provozního VH. Proto VH 

kopíruje křivku vývoje provozního VH. 1.FC Slovácko ve všech sezónách sledovaného 

období končilo ve ztrátě. 

 

Graf 3.8. Vývoj vybraných položek v tis. Kč v jednotlivých sezónách 
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Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 
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 Co se týká procentuálních změn, opět nemůžeme konstatovat, že by jakýkoliv ukazatel 

měl stabilní tempo vývoje. 

Tabulka 3.9. Procentní změna vybraných položek v jednotlivých sezónách 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Provozní VH -333,86 % 29,37 % 63,11 % -135,6 % 10,06 % 

Finanční VH 81,79 % -193,79 % -43,97 % -122,03 % 3,11 % 

Celkový VH -291,01 % 29,17 % 61,37 % 132,53 % 10,06 % 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

3.6.2 Vertikální analýza 

 U vertikální analýzy dochází k propočtu podílů jednotlivých položek vzhledem 

k celkovým aktivům/pasivům. 

Rozvaha 

 V rámci vertikální analýzy rozvahy byly sledovány položky, které měly nejvyšší vliv 

na konečnou hodnotu aktiv či pasiv. V rámci dlouhodobých aktiv to byl dlouhodobý hmotný 

majetek. U oběžných aktiv se jednalo o krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. V pasivech u vlastního kapitálu byla podrobněji sledována položka 

kapitálových fondů a u cizího kapitálu krátkodobé závazky a bankovní výpomoci. 

 Ve sledovaném období docházelo u dlouhodobých aktiv ke snižování podílu  

na celkových aktivech. Hlavním důvodem bylo snižování dlouhodobého hmotného majetku, 

konkrétněji došlo ke snížení hodnoty (množství) staveb. V posledním roce sledovaného 

období došlo ke zvýšení podílu, ale to hlavně z důvodu snížení celkové hodnoty aktiv.  

U oběžných aktiv došlo k výraznému zvyšování podílu, vrcholem byla sezóna 2009/2010 

kdy oběžná aktiva tvořila téměř ¾ celkového majetku. V posledním ročníku ovšem došlo 

k pádu podílu na přibližně polovinu. V první polovině sledovaného období došlo k výraznému 

zvýšení krátkodobých pohledávek. Ovšem od sezóny 2008/2009 došlo k obratu, když došlo 

k rapidnímu zvýšení dlouhodobých pohledávek a snížení těch krátkodobých.  

 Pasiva byla v prvních dvou ročnících sledovaného období tvořena zejména vlastním 

kapitálem. Vrcholem byla sezóna 2006/2007,kdy poměr vlastního a cizího kapitálu byl 4:1. 

V následujícím ročníku došlo k obratu a od té doby vykazuje větší podíl cizí kapitál.  

U jednotlivých položek můžeme konstatovat, že kapitálové fondy i krátkodobé závazky 

dosahovaly vrcholu v druholigových sezónách. Po návratu 1.FC Slovácka mezi fotbalovou 
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elitu došlo u obou položek ke snížení. V tomto období došlo naopak k růstu podílu 

bankovních výpomocí. 

 V shrnutí můžeme konstatovat, že ve sledovaném období celková aktiva byla tvořena 

zejména oběžnými aktivy. U pasiv v první třetině měl výrazně větší zastoupení vlastní kapitál, 

ve druhé a třetí naopak cizí kapitál. 

 

Tabulka 3.10. Podíl jednotlivých položek na aktivech/pasivech 

Vertikální 

analýza 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008  

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Základna Aktiva/Pasiva 110 801 58 308 66 843 73 946 43 723 37 688 

Dlouhodobá aktiva 21,35 % 13,41 % 8,64 % 6,59 % 9,5 % 18,33 % 

z toho DHM 21,35 % 13,41 % 8,64 % 6,58 % 9,5 % 10,92 % 

Oběžná aktiva 19,46 % 44,97 % 79,13 % 82,97 % 72,24 % 54,16 % 

z toho kr. pohledávky 6,99 % 42,57 % 75,64 % 11,6 % 25,43 % 34,58 % 

 dl. pohledávky 0,8 % 1,26 % 0,93 % 71,1 % 46,18 % 17,02 % 

 KFM 11,46 % 1,09 % 2,47 % 0,25 % 0,2 % 1,53 % 

Časové rozlišení 33,92% 41.63 % 13,13 % 10,44 % 18,26 % 27,5 % 

Vlastní kapitál 69,76 % 80,66 % 40,55 % 33,92 % 27,62 % 15,25 % 

z toho kapitálové fondy 11,62 % 27,22 % 29,51 % 36,82 % 18,74 % 34,1 % 

Cizí kapitál 28,37 % 16,46 % 56,56 % 58,24 % 59,43 % 68,06 % 

z toho kr. závazky 9,69 % 16,46 % 44,81 % 48,31 % 23,83 % 23,22 % 

 bank. výpomoci 18,68 % 0 % 11,75 % 8,58 % 35,03 % 43,45 % 

Časové rozlišení 1,87 % 2,88 % 2,89 % 7,84 % 12,95 % 16,69 % 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

Poznámka: V roce 2005/2006 tvořily 25% aktiv „Pohledávky za upsaný vlastní kapitál“. 

 

Výkaz zisku a ztrát 

 U vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát je poměřovány podíly provozního, 

finančního a celkového VH na tzv. základně. Ta je tvořena hodnotou celkových tržeb 

fotbalového klubu. V praxi to znamená součet tržeb, výkonů a ostatních provozních výnosů. 

Celkový VH je opět výsledkem součtu provozního a finančního VH. Jelikož oba  

VH vykazovaly ve všech sezónách sledovaného období záporné hodnoty, jednotlivé podíly 

měly také záporné znaménko. 
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 Provozní VH byl ve všech sezónách záporný. Nejblíže alespoň 0 byl v sezóně 

2005/2006, kdy podíl byl nejméně záporný. V této sezóně vykazoval klub provozní ztrátu 

lehce přes 7,5 milionu Kč. Nejhůř na tom naopak byl hned v následujícím ročníku. To byla 

ztráta přes 33 milionů Kč, což znamenalo záporný podíl, vzhledem k základně, 25 %. 

 Finanční VH se pohyboval také vždy v záporných číslech, ovšem ne tak vysokých 

jako provozní VH. V posledních dvou sezónách se tato ztráta zvyšuje. 

 VH za účetní období je výsledkem dvou předchozích. Největší ztráta byla 33,264 

milionu Kč, a to v sezóně 2006/2007. 

 

Tabulka 3.11. Podíl položek na celku 

Vertikální  

analýza 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Základna 88 441 63 696 67 051 75 267 78 364 64 429 

Provozní VH -7,41 % -25,53 % -20,58 % -9,24 % -16,72 % -17,73 % 

Finanční VH -0,98 % -0,25 % -0,7 % -0,89 % -1,86 % -2,18 % 

VH za úč. období -8,26 % -25,54 % -20,75 % -9,94 % -17,56 % -18,66 % 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

3.6.3 Poměrová analýza 

 Poměrová analýza popisuje obvykle ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity  

a aktivity. Ovšem ve specifickém sportovním prostředí nemá rentabilita a aktivita až takový 

význam, jelikož sportovní kluby nemají za hlavní cíl vykazování zisku, jako je u „běžných“ 

společností. Proto se v rámci finanční analýzy fotbalového klubu 1.FC Slovácko budeme 

zabývat pouze likviditou a zadlužeností, a to v období 2006 až 2011. 

 

3.6.3.1 Ukazatele likvidity 

 Likvidita hodnotí schopnost 1.FC Slovácka hradit včas své závazky. Jako každá 

společnost, i fotbalový klub je nucen držet určitou část svého majetku v nejlikvidnější formě. 

Ovšem vysoká hodnota není výhodná z finančního hlediska. 

 Okamžitá likvidita zahrnuje pouze nejlikvidnější část majetku klubu. Tím je myšlen 

krátkodobý finanční majetek. Ten je poměřen s krátkodobými závazky. Hodnoty ukazují,  

že ve sledovaném období došlo nejdříve ke snížení okamžité likvidity, posléze opět k růstu.  
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 Pohotová likvidita poměřuje oběžné aktiva očištěné od zásob a krátkodobé závazky. 

Lze vypozorovat postupné snižování až do ročníku 2009/2010, kdy došlo k poměrně velkému 

zvýšení likvidity, což bylo důsledkem rapidního snížení krátkodobých závazků. Další rok  

již došlo opět ke snížení 

 Běžná likvidita téměř kopíruje vývoj pohotové. Od počátku sledovaného období  

až do konce došlo k mírnému snížení hodnoty. 

 

Tabulka 3.12. Likvidita 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Okamžitá likvidita 0,066 0,055 0,005 0,008 0,066 

Pohotová likvidita 2,729 1,767 1,717 3,014 2,289 

Běžná likvidita 2,732 1,766 1,718 3,031 2,333 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

3.6.3.2 Ukazatele zadluženosti 

 Tak jako u ostatních společností, i sportovní kluby financují svou činnost z vlastního  

i cizího kapitálu. Úkolem těchto ukazatelů je naleznutí ideálního poměru mezi těmito druhy.  

 Ukazatel podílu VK na aktivech vyjadřuje, jaká část aktiv financuje samotný 

akcionář. Dle tabulky lze vyčíst, že v ročníku 2006/2007 se 1.FC Slovácko podílelo  

na samofinancování 80ti %, což je značně vysoké číslo. Během sledovaného období ale tato 

hodnota výrazně klesá.  

 Celková zadluženost udává výši krytí majetku klubu cizími zdroji. Tato hodnota 

neustále stoupá, což znamená, že aktiva klubu jsou pořizována zejména z cizích zdrojů. 

Zvyšování tohoto údaje zvyšuje riziko věřitelů. 

 Zadluženost VK ukazuje poměr vlastního a cizího kapitálu. U klubu toto číslo 

rapidně vzrostlo. Potvrzuje to předešlé hodnocení, ve který se ukázalo, že 1.FC Slovácko  

má mnohem více cizího kapitálu, nežli svého.  

 

Tabulka 3.13. Zadluženost  

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Podíl VK na aktivech 80,66 % 40,55 % 33,92 % 27,62 % 14,53 % 

Celková zadluženost 16,46 % 56,56 % 58,24 % 59,43 % 68,06 % 

Zadluženost VK 20,41 % 139,48 % 171,69 % 215,69 % 468,56 % 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko]
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4  OCENĚNÍ FOTBALOVÉHO KLUBU 

Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti 1.FC Slovácko, 

a.s. K ocenění byla použita substanční hodnota, jež patří mezi majetkové metody. Ocenění 

bylo stanoveno ke dni 30. 6. 2011. 

Hlavními podklady pro ocenění byly výroční zprávy, zprávy auditora a další veřejně 

dostupné výkazy fotbalového klubu. 

K stanovení celkové hodnoty klubu patří i ocenění hráčů, kteří jsou nedílnou součástí 

činnosti klubu. Stanovení hodnoty hráče ovšem nelze provést substanční hodnotou, jako je 

tomu u majetku. Hráči byly ocenění pomocí odborného stanovení tržní hodnoty. 

 

4.1 Dlouhodobý majetek 

 Jedná se o majetek klubu s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok. 

 

4.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 1.FC Slovácko eviduje nehmotný majetek ve formě ocenitelných práv. Hodnota pro 

sezónu 2010/2011 byla 2 792 tisíc Kč. Nebyl nalezen důvod k jakémukoliv přecenění. 

 

4.1.2  Dlouhodobý hmotný majetek 

 U dlouhodobého hmotného majetku to jsou stavby a samostatné movité věci, které 

slouží k předmětu podnikání, a fotbalový klub je eviduje ve své rozvaze. Nepatří k němu 

Městský stadion Miroslava Valenty, ani areál Širůch ve Starém Městě, jelikož v obou 

objektech jsou v pronájmu. Pronajaté jsou i ostatní objekty, které klub využívá k tréninkovým 

procesům.  

 

Stavby 

 1.FC Slovácko eviduje ve své rozvaze na účtu „021 Budovy a stavby“ účetní hodnotu 

1 762 tisíc Kč. Jak má fotbalový klub ve svých interních směrnicích napsáno, jako základ byla 

vzata metoda používaná při vyčíslování daňových odpisů, rovnoměrným způsobem 

odpisování dle § 31 Zákona o dani z příjmu. Budovami, které klub eviduje v rozvaze, jsou 

kanceláře a fanshopy. Jelikož jsou tyto položky relativně nové, jejich opotřebení není velké. 
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Přesto je třeba účetní hodnotu snížit, jelikož dochází k technickému zastarání. Při stanovení 

těchto cen byly proto zváženy všechny možné faktory a stanovena hodnota opotřebení na 

12%. Současná hodnota staveb tedy byla odhadnuta na 1 551 tisíc Kč.   

 

Samostatné movité věci 

 Do této položky spadají přístroje, technická zařízení, pracovní stroje, elektronika, 

dopravní prostředky a ostatní hmotný majetek. Podle zákona se odepisuje majetek 

s pořizovací cenou vyšší než 40 tisíc Kč. Nicméně fotbalový klub ve svých směrnicích určil, 

že drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou od 5 do 40 tisíc Kč je odepisován také, a to 

po dobu 36 měsíců. Ostatní drobný dlouhodobý majetek se vstupní cenou nižší než 5 tisíc Kč 

je účtován rovnou do spotřeby.  

 V současnosti fotbalový klub ke své činnosti, především tedy pro management, 

využívá 4 osobní automobily a 1 užitkový automobil. V roce 2005 byly pořízeny 2 osobní 

automobily Škoda Octavia v pořizovací ceně 840 tisíc Kč, osobní automobil Volkswagen 

Passat za 841 000 Kč a užitkový automobil KIA Sportage za 762 tisíc Kč. O rok později 1.FC 

Slovácko přikoupilo osobní automobil Škoda Fabia Combi za 447 900 Kč. V současné době 

jsou samozřejmě všechny ceny nižší díky zastarání. Jako výchozí ceny, v tabulce 4.1., byly 

brány pořizovací ceny nových strojů stejného typu, zjištěné od oficiálních prodejců či přímo 

výrobců. V roce 2010 prošel celý vozový park celkovou opravou, proto jejich výchozí 

technická hodnota byla stanovena na 80%. Pak byly stanoveny srážky, které odrážejí poruchy, 

vyšší opotřebení, korozi či dokonce deformaci (Škoda Fabia Combi byla bourána) 

jednotlivých automobilů.  

 K provozu a údržbu fotbalových hřišť klub využívá stroj k provzdušnění trávníku 

Greens Terra, jehož pořizovací cena v roce 2006 byla 382 000 Kč. Dále pak využívá traktor 

ISEKI TG 5390 rovněž z roku 2006, jenž stál 1 049 tisíc Kč. Obě položky prošly celkovou 

opravou v roce 2010.  

  Hodnoty byly vypočteny pomocí následujícího vzorce za předpokladu, že položky 

byly dosazeny v desetinném tvaru: 

( ) ( )PSZAVTHTH ±⋅−⋅= 11 . 

Časová cena stroje se vypočítá dle vzorce: 

THVCSČC ⋅= . 
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Tabulka 4.1.Stanovení hodnoty dopravních prostředků a strojů  

Stroj 
Rok 

provozu 

Výchozí 

cena 

stroje 

Základní 

amortizace 

Výchozí 

technická 

hodnota 

Přirážky

srážky 

Technická 

hodnota 

Časová cena 

stroje 

Octavia 7 443 900 40% 80% -20% 0,384 170 000 Kč 

Octavia 7 443 900 40% 80% -20% 0,384 170 000 Kč 

Fabia Combi 6 365 900 35% 80% -35% 0,339 124 000 Kč 

Passat 7 600 000 40% 80% -15% 0,408 245 000 Kč 

KIA  7 420 000  40% 80% -10% 0,431 181 000 Kč 

Greens Terra 6 350 000 30% 80% 0% 0,56 196 000 Kč 

ISEKI 6 770 000 35% 70% -10% 0,409 315 000 Kč 

Celkem       1 277 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

Poznámka: Časová cena stroje je zaokrouhlena na celé tisíce Kč. 

 

  Celková časová cena dopravních prostředků a strojů byla vyčíslena na 1 277 tisíc Kč. 

Současná hodnota veškerého majetku, který měl pořizovací cenu nižší než 40 tis. Kč, byla 

odhadnuta na 461 tisíc Kč. Tato hodnota byla upravena na základě charakteru, míry 

opotřebení a využitelnosti. Jelikož velká část z této „kategorie“ jsou elektronické a technické 

věci, dochází k vysokému stupni technického opotřebení. 

 Celková současná hodnota samostatných movitých věcí činí 1 738 tisíc Kč. 

 

4.2  Krátkodobý majetek 

 U krátkodobého majetku, nebo také oběžného, 1.FC Slovácko eviduje několik 

položek. Jsou to zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. 

 

4.2.1  Zásoby 

  Zásoby klubu mají účetní hodnotu 386 tisíc Kč. V této položce je zahrnuto zboží,  

které je určeno k dalšímu prodeji v rámci dvou fanshopů, které klub provozuje. Jedná se o 

propagační materiály fotbalového klubu, repliky dresů, šály, mikiny a další věci s tématikou 

1.FC Slovácko. Jelikož nebyla nalezena skutečnost, která by měla změnit účetní hodnotu, 

substanční hodnota je rovna účetní. 
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4.2.2 Dlouhodobé pohledávky 

1.FC Slovácko eviduje u položky dlouhodobých pohledávek částku 6 416 tisíc Kč. U 

dlouhodobých pohledávek (s dobou splatnosti nad 360 dnů) z obchodních vztahů nedochází 

k přecenění, tzn. koeficient, který z účetní hodnoty vytvoří substanční hodnotu, je roven nule. 

Tudíž substanční hodnota zůstane stejná, jako je účetní. To samozřejmě platí i pod jednotlivé 

položky tohoto druhu pohledávek. Hodnota dlouhodobých poskytnutých záloh je 565 tisíc Kč. 

Pohledávky za ovládanýma a řídícíma osobami jsou 5 851 tisíc Kč. 

 

4.2.3 Krátkodobé pohledávky 

Tato položka zahrnuje daňové pohledávky ke státu v hodnotě 49 tisíc Kč, krátkodobé 

poskytnuté zálohy 428 tisíc Kč, dohadné účty aktivní 966 tisíc Kč, jiné pohledávky 3 203 tisíc 

Kč a hlavně pohledávky z obchodních vztahů v účetní hodnotě 8 368 tisíc Kč. Právě poslední 

typ pohledávek se přeceňuje. Pohledávky z obchodních vztahů, jež mají splatnost do 360 dnů, 

jsou rozděleny dále na jednotlivé kategorie právě podle lhůty splatnosti. Každá kategorie má 

svůj koeficient, kterým se upraví účetní hodnota na substanční. 

 

Tabulka 4.2. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů  

Doba pohledávky Účetní hodnota Koeficient Substanční hodnota 

Do lhůty splatnosti 6 011 162 Kč 0,97 5 830 827 Kč 

Po lhůtě splatnosti – do 30 dnů 77 359 Kč 0,91 70 397 Kč 

Po lhůtě splatnosti – 31 až 90 dnů 674 730 Kč 0,80 539 784 Kč 

Po lhůtě splatnosti – 91 až 180 dnů 606 825 Kč 0,61 370 163 Kč 

Po lhůtě splatnosti – 181 až 360 dnů  997 924 Kč 0,32 319 336 Kč 

Celkem 8 368 000 Kč - 7 130 507 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

 Jak vyplývá z tabulky, substanční hodnota všech pohledávek z obchodních vztahů  

fotbalového klubu 1.FC Slovácko je 7 131 tisíc Kč. Celková substanční hodnota pohledávek 

je 11 777 tisíc Kč. 
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4.2.4 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje především peníze v pokladně a peníze na 

bankovních účtech. Tyto hodnoty jsou nejlikvidnější částí majetku. Pro sportovní klub není 

důležité mít velké množství peněz v pokladně, proto je částka 223 tisíc Kč. Na bankovním 

účtu vykazuje 1.FC Slovácko hodnotu 354 tisíc Kč. U obou částek je substanční hodnota 

stejná, jako je zjištěna v účetnictví. Výsledná částka je tedy 577 tisíc Kč. 

 

4.3 Časové rozlišení - aktiva 

 Tato položka zahrnuje náklady příštích období a příjmy příštích období. Existence 

těchto částek vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které požaduje, aby v každém 

účetním období byly jen náklady a výnosy s tímto období časově a věcně související. Ani 

jedna z hodnot nepodléhá žádnému přecenění, tudíž jsou ponechány ve stejné výši, jako 

vykazuje klub ve své rozvaze. Náklady příštích období jsou 9 215 tisíc Kč, příjmy příštích 

období 1 149 tisíc Kč. Celková hodnota časového rozlišení je 10 364 tisíc Kč. 

 

4.4  Cizí zdroje 

 1.FC Slovácko eviduje několik položek u cizích zdrojů. Hodnota cizích zdrojů snižuje 

celkovou hodnotu klubu.  

 

4.4.1 Dlouhodobé závazky 

 Jedná s o závazky z obchodních vztahů, jejichž splatnost je vyšší než 360 dnů. 

Substanční hodnota je shodná s tou účetní, nedochází tak k žádnému přecenění, jelikož klub 

danou částku bude muset uhradit celou. Jde o 522 tisíc Kč. 

 

4.4.2 Krátkodobé závazky 

 Závazky s dobou splatnosti nižší než 360 dnů. Do této kategorie patří závazky a dotace 

od státu v hodnotě 128 tisíc Kč, dohadné účty pasivní 354 tisíc Kč, závazky za zaměstnanci 

43 tisíc Kč, závazky u zdravotního a sociálního pojištění 2 tisíce Kč a nakonec závazky 

z obchodních vztahů 8 223 tisíc Kč. Nebyl shledán důvod pro přecenění, tudíž celková 

hodnota je 8 750 tisíc Kč. 
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4.4.3 Bankovní úvěry 

 Jedná se o úvěry a výpomoci poskytnuté bankou. Celková hodnota je 16 377 tisíc Kč. 

 

4.5  Časové rozlišení - pasiva 

 Jedná se o položky výdajů příštích období v hodnotě 1 220 tisíc Kč a výnosů příštích 

období v hodnotě 5 070 tisíc Kč. Tak jako u časového rozlišení u aktiv, nedochází k žádné 

úpravě, takže výsledná hodnota je 6 290 tisíc Kč. 

 

4.6  Ocenění hráčů 

 Při oceňování fotbalového klubu je nutné kromě majetku ocenit také hráče,  

kteří jsou pro klub z pohledu účetního majetkem. Otázkou je, jak určit tržní hodnotu 

jednotlivých hráčů. Jsou to právě hráči, kteří ovlivňují ze všech členů klubu nejvíce, zda klub 

bude úspěšný či nikoliv prostřednictvím svých výkonů. A úspěch jde "ruku v ruce" s celkovou 

hodnotou podniku. 

 Stanovení hodnoty hráčů je velmi obtížné, jelikož je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, 

jež tuto cenu ovlivňují. Jako nejdůležitější faktor můžeme označit výkonnost hráče v průběhu 

sezóny, u starších fotbalistů pak počet odehraných sezon, jak v domácí soutěži, tak popřípadě 

v zahraničí. Důležitým faktorem je rok narození, respektive věk hráče. V posledních letech  

se nejenom v české lize dává čím dál více prostoru mladým hráčům, které lze zhodnotit 

případným přestupem. Mezi další faktory lze zařadit post, na kterém hráč hraje,  

počet odehraných minut, délka smlouvy, přednosti atd. V neposlední řadě je nutné zmínit,  

zda hráč má reprezentační starty, ať už v mládežnické či v seniorské kategorii. Popřípadě, 

jestli dosáhl nějakých reprezentačních úspěchů. 

 Po zvážení všech těchto faktorů vznikne výsledná hodnota konkrétního hráče,  

která představuje teoretickou tržní cenu, za niž by byl prodán, a kterou by za něj klub obdržel. 

Je důležité doplnit slovo "teoretická" tržní cena. Při skutečných prodejích a nákupech hráčů 

závisí zejména na klubech, respektive schopnostech manažerů, na jaké hodnotě se mezi sebou 

domluví. Vhodné je také doplnit, že pokud by hráč přestupoval do zahraničí, jeho přestupová 

částka bude vyšší, než by byla v rámci české ligy.  
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 Pro stanovení hodnoty klubu je nutné ocenit všechny hráče, na které vlastní klub 

hráčská práva. Nejedná se tedy pouze o hráče prvního týmu, ale i hráče "B-mužstva", 

dorostenců a žáků. 

 Ocenění hráčů "A-týmu" a části "B-týmů" je provedeno na základě odborného odhadu 

německé společnosti Transfermarkt, která se specializuje na fotbalové prostředí. Ceny jsou 

dostupné na internetové adrese http://www.transfermarkt.co.uk/ [20]. Odhadní ceny byly 

převzaty ke dni 4. 4. 2012 přepočtem z anglické libry, jež měla v den použití kurz vyhlášený 

ČNB 29,69 Kč za 1 libru. [14] 

 

Tabulka 4.3. Soupiska A-týmu 

Příjmení Jméno Pozice Ročník Cena 

Filipko Miroslav brankář 1991 3 000 000 Kč 

Heča Milan brankář 1973 2 484 000 Kč 

Trousil Jan obránce 1976 5 000 000 Kč 

Mezlík Radek obránce 1982 5 195 700 Kč 

Kuncl Martin obránce 1984 5 100 000 Kč 

Košút Tomáš obránce 1990 10 392 500 Kč 

Reinberk Petr obránce 1989 4 995 500 Kč 

Jeleček Tomáš obránce 1992 5 500 000 Kč 

Kubáň Lukáš obránce 1987 10 300 800 Kč 

Kordula Michal záložník 1978 3 100 000 Kč 

Pavelka David záložník 1991 9 250 000 Kč 

Daníček Vlastimil záložník 1991 5 365 000 Kč 

Volešák Ladislav záložník 1984 13 200 000 Kč 

Fujerik Lukáš záložník 1983 5 195 700 Kč 

Hlúpik Filip záložník 1991 5 190 000 Kč 

Valenta Vít záložník 1983 9 000 000 Kč 

Došek  Libor útočník 1978 11 150 000 Kč 

Lukáš Jan útočník 1988 3 000 000 Kč 

Čtvrtníček Josef útočník 1990 2 750 000 Kč  

Ondřejka Václav útočník 1988 8 164 800 Kč 

Celkem 127 339 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování dle 20] 
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 Pro potřeby ocenění je důležitá brát v úvahu osobní specifika hráčů, které jsou 

uvedeny níže. 

 

Filipko Miroslav – 39 let. 105 prvoligových startů/0 gólů. Slovenský brankář se zahraničními 

zkušenostmi, jenž je od svého příchodu do klubu jednoznačnou jedničkou v bráně. Předností 

jsou velmi dobré reflexivní zákroky na čáře. 

 

Heča Milan – 21 let. 7/0. Mladý brankář, odchovanec klubu, velmi dobrá obratnost. 1 start 

v mládežnické reprezentaci. 

 

Trousil Jan – 36 let. 201/11. Zkušený střední obránce, který hrál v klubu již v minulosti. Díky 

své výšce je platný při standartních situacích. Další předností je organizace obrany. 

 

Mezlík Radek – 30 let. 54/1. Střední obránce, schopný hrát i na pravé obraně. Nenápadný,  

leč spolehlivý hráč. Má výbornou střelu z velké vzdálenosti. 5 startů v mládežnické 

reprezentaci. 

 

Kuncl Martin – 28 let. 98/4. Stabilní pravý obránce s výtečnou fyzickou kondicí a dobrou 

technikou, kterou uplatňuje především při centrovaných míčích. 1 start v mládežnické 

reprezentaci. 

 

Košút Tomáš – 22 let. 51/3. Mladý střední obránce, kapitán slovenské reprezentace do 21 let. 

Výborný hlavičkář. 23 startů v mládežnické reprezentaci Slovenska, 1 vstřelený gól. 

 

Reinberk Petr – 23 let. 35/1. Odchovanec klubu. Použitelný na všech postech v obraně. 

Důrazný v osobních soubojích. 38 startů v mládežnické reprezentaci, 1 vstřelený gól. 

 

Jeleček Tomáš – 20 let. 8/0. Odchovanec klubu, reprezentant do 19ti let. Získal stříbrnou 

medaily na ME 2011 do 19ti let. Výborná technika, rychlostní typ levého obránce. 37 startů 

v mládežnické reprezentaci, 3 vstřelené góly. 

 

Kubáň Lukáš – 25 let. 97/0. Odchovanec klubu, výhodou je jeho univerzálnost, může hrát  

na obou krajích obrany, případně zálohy. Důrazný hráč s dobrou poziční hrou. Držitel stříbrné 

medaile z MS do 20ti let v roce 2007. 15 startů v mládežnické reprezentaci. 
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Kordula Michal – 34 let.  181/3. Zkušený důrazný defenzivní záložník s dobrou poziční hrou. 

Hráč na "černou práci". 

 

Pavelka David – 21 let. 21/4. Odchovanec Sparty, z níž je na hostování. Mladý ofenzivní 

záložník s výbornou technikou, využitelný na krajích i středu zálohy. 

 

Daníček Vlastimil – 21 let. 20/1. Odchovanec klubu. Přes mladý věk vyniká dobrou poziční 

hrou a důrazem. "Nástupce" Michala Korduli. 4 starty v mládežnické reprezentaci. 

 

Volešák Ladislav – 28 let. 123/16. Kreativní střední záložník věkem spadající do střední 

generace hráčů.. 8 startů v mládežnické reprezentaci, 3 vstřelené góly. 

 

Fujerik Lukáš – 29 let. 66/6. Ofenzivní krajní záložník, který vyniká rychlostí a fyzickou 

kondicí. Dobrý v soubojích 1 na 1. 

 

Hlúpik Filip – 21 let. 21/3. Odchovanec klubu. Rychlostně vybavený krajní záložník  

nebo také útočník. 18 startů v mládežnických reprezentacích, 4 vstřelené góly. 

   

Valenta Vít – 28 let. 66/1. Odchovanec klubu, jenž má zkušenosti z belgické nejvyšší soutěže. 

Střední záložník s výbornou střelou ze středních vzdáleností.  

 

Došek Libor – 34 let. 303/78. Zkušený útočník, jenž má na kontě dva mistrovské tituly. Díky 

své výšce platný při standartních situacích. V útoku vybojuje a podrží spoustu balónů,  

které pak konstruktivně rozehraje nebo zakončí. 5 startů v mládežnických reprezentacích. 

 

Lukáš Jan – 24 let. 11/0. Mladý útočník. Předností je hra oběma nohama a důraz. 

 

Čtvrtníček Josef – 22 let. 7/1. Odchovanec klubu. Mladý útočník vysoké postavy,  

kterou dokáže využít při standartních situacích. 

 

Ondřejka Václav – 24 let. 71/12. Odchovanec klubu. Přes mladý věk už poměrně zkušený 

útočník. Velmi dobře rychlostně vybavený, dobrá technika. Výborný v soubojích 1 na 1.  

30 startů v mládežnické reprezentaci, 3 vstřelené góly. [17] 
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 Výše uvedená tabulka zobrazuje souhrnné ocenění pro hráče "A mužstva". Celková 

substanční hodnota hráčů prvoligového výběru je stanovena na 127 339 tisíc Kč. 

 

 Dalším krokem v postupu oceňování je stanovení hodnoty hráčů, jež jsou na soupisce 

"B mužstva". Stanovení jejich hodnoty probíhalo dvěma způsoby. U hráčů, kteří již působili 

někde na hostování, nebo hráči, kteří reprezentovali v mládežnických kategoriích,  

byla stanovena hodnota jako u hráčů v "A týmu". Tedy na základě odhadu fotbalového 

portálu Trasfermarkt. U dalších hráčů byly hodnoty stanoveny na základě odhadu vzhledem 

ke všem hráčským faktorům (reprezentační starty, ligové starty, pozice, odehrané minuty aj.). 

 

Tabulka 4.4. Soupiska B-týmu 

Přijmení Jméno Pozice Ročník Cena 

Matalyha Ilya brankář 1984 2 969 000 Kč 

Chvojka Petr brankář 1989 500 000 Kč 

Kolínek Jakub obránce 1992 650 000 Kč 

Malý  Lukáš obránce 1992 530 000 Kč 

Mikulica René obránce 1992 500 000 Kč 

Palko  Lukáš obránce 1990 2 650 000 Kč 

Franta Ondřej obránce 1991 2 150 000 Kč 

Borusík Tomáš záložník 1990 500 000 Kč 

Kleiber Radim záložník 1991 500 000 Kč 

Ondica Michal záložník 1992 560 000 Kč 

Svízela Jakub záložník 1992 2 700 000 Kč 

Trávník Michal záložník 1994 3 000 000 Kč 

Nečas Radim záložník 1988 1 200 000 Kč 

Bančák Patrik útočník 1992 550 000 Kč 

Ohnutek Tomáš útočník 1991 500 000 Kč 

Stráník Václav útočník 1992 1 468 000 Kč 

Kovář Marián útočník 1993 2 225 000 Kč 

Celkem 23 152 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování  dle 20] 
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 Celková substanční hodnota hráčů "B týmu", zjištěná na základě provedeného 

hodnocení činí 23 152  tisíc Kč. 

 

 Posledním krokem v oceňování hráčů, avšak neméně důležitým, je ohodnocení 

mládežnických mužstev a jejich hráčů. Jedná se o 4 mužstva dorostu a stejný počet mužstev 

žáků. Kategorie přípravka, vzhledem k věku malých hráčů, ohodnocena není. Hodnota 

jednotlivých hráčů je stanovena podle tabulkových hodnot, které určila Fotbalová asociace 

ČR. Částka pro konkrétní hráče poté odpovídá zařazení do kategorie "dorost" nebo "žáci"  

a kategorii hrané soutěže.  

 

Tabulka 4.5. Mládežnické mužstva 1.FC Slovácko 

Soutěž 
Počet 

hráčů 
Tabulková cena / hráč Celková cena 

Dorostenecká kategorie 

1. liga U-19 21 65 000 Kč 1 365 000 Kč 

Moravskoslezská liga U-17 22 35 000 Kč 770 000 Kč 

Moravskoslezská liga U-16 22 35 000 Kč 770 000 Kč 

Žákovská kategorie 

Moravskoslezská liga – jih U-15 20 20 000 Kč 400 000 Kč 

Moravskoslezská liga – jih U-14 24 20 000 Kč 480 000 Kč 

Moravskoslezská liga – jih U-13 20 20 000 Kč 400 000 Kč 

Moravskoslezská liga – jih U-12 19 20 000 Kč 380 000 Kč 

Celkem 4 565 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování  dle 21] 

 

 Na základě provedeného hodnocení činí celková substanční hodnota hráčů 

mládežnických kategorií 4 565 tisíc Kč. 

 

 1.FC Slovácko má kromě mužského fotbalu, také ženské týmy. Jedná se o ženský  

A-tým, a dívčí týmy U-19, U-15, U-13 a U-11. Ocenění fotbalistek je obtížnější než u mužů. 

Není žádný profesionální odhad, kolik jednotlivé hráčky mohou stát, jako mají hodnotu. 

Tudíž u všech ženských/dívčích týmů, vyjma U-11, bude proveden odhad na základě 

tabulkových hodnot určené Fotbalovou asociací ČR. 
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Tabulka 4.6. Ženy 1.FC Slovácko 

Soutěž 
Počet 

hráček 
Tabulková cena / hráčka Celková cena 

Ženská kategorie 

1. liga žen 19 35 000 Kč 665 000 Kč 

Dorostenecká kategorie 

1. liga dorostenek U-19 17 15 000 Kč 255 000 Kč 

Žákovská kategorie 

Moravská liga žákyň U-15 15 5 000 Kč 75 000 Kč 

Moravská liga žákyň U-13 15 5 000 Kč 75 000 Kč 

Celkem 1 070 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování  dle 21] 

 

 Ke dni ocenění činí celková hodnota hráček 1.FC Slovácka 1 070 tisíc Kč. 

 

Na základě profesionálních odhadů, tabulkových hodnot a individuálních přístupů a 

možností bylo oceněno 13 týmů fotbalového klubu 1.FC Slovácko. Celková hodnota všech 

hráčů a hráček, na které vlastní klub hráčská práva, činí 156 126 tisíc Kč. 

 

4.7  Souhrnné ocenění společnosti 1.FC Slovácko, a.s. 

 Celková hodnota subjektu 1.FC Slovácko byla zjištěna substanční hodnotou. Souhrnné 

hodnocení zobrazuje tabulka 4.7. Ta zachycuje všechny přeceněné položky a jejich vyjádření 

je v účetních hodnotách. 
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 Tabulka 4.7. Souhrnné ocenění klubu 1.FC Slovácko 

Položka Účetní hodnota Substanční hodnota 

Aktiva 

Dlouhodobý majetek 6 909 000 Kč 6 081 000 Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 792 000 Kč 2 792 000 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 117 000 Kč 3 289 000 Kč 

Oběžný majetek 20 413 000 Kč 19 155 000 Kč 

Zásoby 386 000 Kč 386 000 Kč 

Dlouhodobé pohledávky 6 416 000 Kč 6 416 000 Kč 

Krátkodobé pohledávky 13 034 000 Kč 11 776 000 Kč 

Krátkodobý finanční majetek 577 000 Kč 577 000 Kč 

Časové rozlišení – aktiva 10 364 000 Kč 10 364 000 Kč 

Pasiva 

Cizí kapitál 25 649 000 Kč 25 649 000 Kč 

Dlouhodobé závazky 522 000 Kč 522 000 Kč 

Krátkodobé závazky 8 750 000 Kč 8 750 000 Kč 

Bankovní úvěry 16 377 000 Kč 16 377 000 Kč 

Časové rozlišení 6 290 000 Kč 6 290 000 Kč 

Zvláštní ocenění 

Ocenění hráčů 0 Kč 156 126 000 Kč 

Výsledná hodnota 

Hodnota 1.FC Slovácko 5 747 000 Kč 159 787 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování dle interních podkladů klubu 1.FC Slovácko] 

 

Celková hodnota fotbalového klubu 1.FC Slovácko, a.s., zjištěná majetkovou metodou 

substituční hodnoty ke dni 30. 6. 2011, činí  159 787 000 Kč. 
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5 ZÁVĚR 

  Cílem diplomové práce bylo stanovení celkové hodnoty fotbalového klubu  

1.FC Slovácko, a.s., která by byla potřeba pro znovuvybudování tohoto klubu, případně  

by sloužila jako hodnota pro možný prodej. Ocenění bylo provedeno pomocí substanční 

metody, jež patří do majetkových metod.  

 Diplomová práce je obsahově rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické  

je vymezení základních termínů jako podnik, podnikání, a definování účelů ocenění. Poté jsou 

zde znázorněny samotné přístupy a postupy vedoucí k oceňování podniků a charakteristiky 

jednotlivých metod ocenění.  Hlavní pozornost je věnována substanční metodě. Nezbytnou 

součástí je strategická analýza, která popisuje vnější a vnitřní prostředí podniku,  

a také finanční analýza, jenž popisuje postupy pro analýzy základních účetních výdajů  

a poměrových ukazatelů. 

 Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly. Úvodní charakterizuje vybraný fotbalový 

klub – 1.FC Slovácko, a.s. Je popsán z hlediska základních údajů, historie, činností klubu,  

a je zde aplikována strategická analýza, popisující mikroprostředí a makroprostředí, společně 

se SWOT analýzou. Důležitou částí je i finanční analýza zhodnocující finanční zdraví 

subjektu. 

 Druhou kapitolou praktické části je konkrétní oceňování fotbalového klubu.   

Nejdříve jsou rozepsány a oceněny jednotlivé položky majetku klubu a cizí zdroje,  

které měl oceňovaný subjekt k dispozici. Posléze dochází k ocenění samostatných hráčů téměř 

všech kategorií, jaké klub má. Výsledkem všeho je stanovení konkrétní hodnoty  

1.FC Slovácka vyjádřené v českých korunách, která byla stanovena pomocí substanční 

hodnoty na 159 787 tisíc Kč.  
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ČC časová cena 

ČNB Česká národní banka 

ČSU Český statistický úřad 

DCF discounted cash flow – diskontované peněžní toky 

DIČ daňové identifikační číslo 

EU Evropská unie 

FAČR Fotbalová asociace České republiky 

FK/FC fotbalový klub 

HDP hrubý domácí produkt 

IČ identifikační číslo 

ISVC International Valuation Standarts committee – Výbor pro mezinárodní  

 oceňovací standarty 

SK sportovní klub 

TH technické zhodnocení 

TJ tělovýchovná jednota 

U-19 věková hranice pod 19 let 

UEFA  Union of European Football Associations – Unie evropských fotbalových  

          asociací 

VCS  výchozí cena stroje 

VH  výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

VTH výchozí technická hodnota 

ZA základní amortizace 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha číslo 1: Rozvaha 1.FC Slovácko 2010/2011 

 

  

Položka 
Hodnota netto 

 (v tisících Kč) 

AKTIVA CELKEM 37 688 

Dlouhodobý majetek 6 909 

   Dlouhodobý nehmotný majetek 2 792 

     Ocenitelná práva 2 792 

   Dlouhodobý hmotný majetek 4 117 

     Stavby 1 762 

     Samostatné movité věci 2 355 

Oběžná aktiva 20 413 

   Zásoby 386 

     Zboží 386 

   Dlouhodobé pohledávky 6 416 

     Pohledávky – ovládající a řídící osoba 5 851 

     Dlouhodobé poskytnuté zálohy 565 

   Krátkodobé pohledávky 13 034 

     Pohledávky z obchodních vztahů 8 368 

     Stát – daňové pohledávky 49 

     Krátkodobé poskytnuté zálohy 428 

     Dohadné účty aktivní 966 

     Jiné pohledávky 3 203 

   Krátkodobý finanční majetek 577 

     Peníze 223 

     Účty v bankách 354 

Časové rozlišení 10 364 

   Náklady příštích období 9 215 
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Příjmy příštích období 1 149 

PASIVA CELKEM 37 688 

Vlastní kapitál 5 747 

   Základní kapitál 73 000 

     Základní kapitál 73 000 

   Kapitálové fondy 12 851 

     Ostatní kapitálové fondy 12 851 

   Výsledek hospodaření minulých let -60 922 

     Neuhrazená ztráta minulých let -60 922 

   Výsledek hospodaření běžného účetního období -19 182 

Cizí zdroje 25 649 

   Dlouhodobé závazky 522 

     Závazky z obchodních vztahů 522 

   Krátkodobé závazky 8 750 

     Závazky z obchodních vztahů 8 223 

     Závazky k zaměstnancům 43 

     Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 

     Stát – daňové závazky a dotace 128 

     Dohadné účty pasivní 354 

   Bankovní úvěry a výpomoci 16 377 

     Bankovní úvěry dlouhodobé 15 500 

     Krátkodobé bankovní úvěry 877 

Časové rozlišení 6 290 

   Výdaje příštích období 1 220 

   Výnosy příštích období 5 070 



1 
 

Příloha číslo 2: Výkaz zisku a ztrát 1.FC Slovácko 2010/2011 

 

 

Položka 
Hodnota  

(v tisících Kč) 

Tržby za prodej zboží 391 

Náklady vynaložené na prodané zboží 707 

OBCHODNÍ MARŽE -316 

Výkony 55 084 

   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 55 084 

Výkonová spotřeba 63 318 

   Spotřeba materiálu a energie 8 363 

   Služby 60 955 

PŘIDANÁ HODNOTA -14 550 

Osobní náklady 10 020 

   Mzdové náklady 7 683 

   Odměny členům orgánů společnosti a družstva 200 

   Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 927 

   Sociální náklady 210 

Daně a poplatky 51 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 328 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 543 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 543 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 37 

   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 37 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

-641 

Ostatní provozní výnosy 8 974 

Ostatní provozní náklady 1 874 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -17 702 

Výnosové úroky 23 

Nákladové úroky 1 078 
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Ostatní finanční výnosy 167 

Ostatní finanční náklady 577 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 465 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -19 167 

Mimořádné výnosy 6 

Mimořádné náklady 21 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -15 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -19 182 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -19 182 
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