
Analýza finančních zdrojů

Českého atletického svazu 

Tereza Vytlačilová

Literatura:

▪ KISLINGEROVÁ, Eva a Ivan NOVÝ, 2005. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. Beck. Ekonomie 

(C.H. Beck). ISBN 80-717-9847-9

▪ REKTOŘÍK, Jaroslav, 2002. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress. ISBN 80-861-1960-2

▪ Český atletický svaz: Atletika [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://www.atletika.cz/ 

▪ Výroční zprávy ČAS 2010–2016  

Bakalářská práce

Masarykův ústav

vyšších studií

Praha květen 2018

Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů

Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování

svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je

teoretický pohled na financování sportu v České republice,

historie a představení vybraného svazu. Obsahem praktické

části je analýza, finančních zdrojů, výdajů a rozpočtového

záměru z let 2010–2016 a následné vyhodnocení. Přínosem

práce je formulace silných a slabých stránek financování svazu

a návrh možných řešení.

English summary:
This bachelor thesis deals with the analysis of the financial

resources of the Czech Athletic Federation. The aim is to

analyze the funding of the Federation for the past seven years

of its operation. Part of the thesis is a theoretical view on the

financing of sport in the Czech Republic, the history, and

introduction of the selected federation. The practical part

consists of analysis, financial resources, expenditures and the

budget plan for years 2010-2016 and the subsequent

evaluation. The contribution of the thesis is the formulation of

strengths and weaknesses of the financing of the Federation

and the proposal of possible solutions.

Závěr:
Analýza ukázala, že svaz i přes hrozící finanční deficit v letech 2014 a 2016 dokázal nepříznivý stav otočit a pokrýt veškeré své výdaje bez 

potíží v celém sledovaném období.. Naopak byl schopen ve všech letech dosáhnout finančního přebytku a počínaje rokem 2012 si tvořit 

rezervy. 

Cíl práce:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat financování Českého

atletického svazu za posledních sedm let činnosti. Dále porovnat

jednotlivé roky, zhodnotit získávání finančních prostředků a následné

hospodaření s nimi v souvislosti se stanoveným rozpočtovým plánem.

Silné stránky financování:
▪ Zbavení se veškeré dluhové zátěže v roce 2010

▪ Každoroční dosažení finančního přebytku

▪ Dobře nastavená struktura finančních příjmů a výdajů 

▪ Narůstající finanční rezervy svazu od roku 2012 

▪ Generální partner Česká spořitelna, a.s. 

▪ Zisk vyšších dotací od státu každý další rok 

▪ Vyšší příjmy z výtěžků loterií od roku 2014 díky novele loterijního 

zákona 

Slabé stránky financování:
▪ Pozdní vyhodnocení 1. čtvrtletí vývoje rozpočtu v roce 

2010, kvůli zavedení nové směrnice 

▪ Každý rok navyšující se rozpočet, z čehož vyplývají vyšší 

výdaje a rizika

▪ Nenaplněný rozpočtový záměr v roce 2010, 2011 a 2013

▪ Výkyvy ve finanční podpoře od dceřiné společnost Česká 

Atletika s.r.o. 

▪ Dvouleté prodlevy s převzetím strahovské haly do 

osobního vlastnictví 

▪ Několika miliónové ztráty na darech od generálního 

partnera v roce 2013 

▪ V roce 2015 v 1. čtvrtletí 10 mil. Kč v mínusu 

Analýza: 
V praktické části jsou uplatněny poznatky, které jsem získala

z poskytnutých výročních zpráv ČAS z let 2010–2016.

Za účelem dosažení vymezeného cíle práce jsem analyzovala

a vzájemně porovnala již zmíněné roky hospodářské činnosti

svazu, který získává finanční prostředky z patnácti oblastí.

Největší podíl mají státní dotace, jež tvoří přibližně 72 %

celkových příjmů. Další v pořadí následují příspěvky od

Českého olympijského výboru, dary, a to převážně od

generálního partnera svazu a přijaté příspěvky od atletických

oddílů. ČAS nevykazuje dlouhodobé nedostatky, Navržená

opatření se týkají krátkodobých výpadků a vznikajících

odchylek.


