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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Českého svazu ledního hokeje z.s. a PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., 

za období 2014 a 2015 

 

Vážený pane prezidente, vážení delegáti, milí hosté, 

dovolte, abych Vás seznámil s hospodařením Českého svazu ledního hokeje z.s. a jeho servisní dceřiné 

společnosti PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., za období uplynulé od minulé konference, tedy za roky 2014       

a 2015. 

Předkládané výsledky hospodaření spolku a společnosti jsou v souladu s účetními závěrkami 

ověřenými auditorem a zároveň v souladu s podanými daňovými přiznáními za roky 2014 a 2015. 

 

ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., v roce 2014 hospodařily s náklady 386.411 tis. Kč, oproti tomu 

výnosy byly realizovány ve výši 428.620 tis. Kč. 

Konsolidovaný hospodářský výsledek v roce 2014 činil 42.209 tis. Kč. 

 

V roce 2015 náklady spolku a společnosti představovaly částku ve výši 1.030.080 tis. Kč a výnosy činily 

1.330.908 tis. Kč. 

Konsolidované hospodaření ČSLH a PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., skončilo v roce 2015 se ziskem před 

zdaněním ve výši 300.828 tis. Kč. 

 

Je jasné, že takto extrémně dobrých hospodářských výsledků bylo dosaženo díky výborně zvládnuté 

organizaci Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji v Praze a Ostravě v loňském roce. Příprava této akce 

se na našich rozpočtech pozitivně projevila již v roce 2013, kdy jsme obdrželi první dotační peníze ve 

výši 18.5 mil. Kč. V roce 2014 pak náklady spojené s organizací mistrovství světa byly ve výši 39.849 

tis. Kč a výnosy 75.474 tis. Kč. V roce 2015 jsme v rámci organizace mistrovství světa utratili 592.721 

tis. Kč a naproti tomu jsme inkasovali 941.097 tis. Kč. 

Celkový rozpočet MS 2015, jak už jsem zmínil, v letech 2013 až 2015, činil na straně nákladů 636.667 

tis. Kč, na straně výnosů 1.035.105 tis. Kč. Celkový zauditovaný hospodářský výsledek před zdaněním 

je tedy 450.938 tis. Kč. 

Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že takto vysoký zisk rozhodně není samozřejmostí a podařilo se 

ho dosáhnout jenom díky neskutečně dobře odvedené práci organizačního výboru mistrovství světa  

a všech dalších lidí, kteří se na tom podíleli. Díky nim byl rok 2015 ekonomicky nejúspěšnějším rokem 

ve více než stoleté historii ledního hokeje u nás.   

Kromě loňského mistrovství světa z nákladových položek rozpočtů vyplývá, že nejvíce prostředků je 

vynakládáno na program reprezentačních družstev. V posledních dvou letech to bylo vždy více než 

100 mil. Kč. Další významnou položkou jsou dotace a příspěvky, které jsou směřovány do klubů 

především na rozvoj mládežnického hokeje, konkrétně na projekt Akademie ČSLH, SCM a SpS. Ročně 
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to představuje více než 70 mil. Kč, ať už v penězích nebo v materiální podobě jako jsou například 

dětské hokejové sety. Nadto byly v roce 2015 vyplaceny klubům, které se starají o mládež, 

mimořádné příspěvky ze zisku mistrovství světa v celkové výši 65 mil. Kč.  Dále jsou z rozpočtů 

hrazeny náklady spojené s provozem, řízením soutěží nebo s organizováním mezistátních turnajů, 

například Mistrovství IIHF v ledním hokeji žen, které se konalo u nás v roce 2014.    

Ve výnosech hrají hlavní roli příjmy z dotačních programů, a to především z veřejných zdrojů, které 

naplňují zhruba 1/3 výnosové stránky rozpočtů. Dalším významným zdrojem jsou reklamní příjmy. 

V této oblasti bych rád zmínil především prodloužení smlouvy se společností BPA sport marketing 

a.s., která nově potrvá do roku 2023. 

 

Co se týče výhledu hospodaření na další dva roky, tak plány jsou tvořeny s ohledem na zisk z loňského 

mistrovství světa. Cílem je tyto prostředky postupně investovat do hokejového hnutí. Byly 

nastartovány programy, které bychom si bez vědomí současného finančního zázemí nemohli dovolit 

realizovat v takové míře. Jedná se především o projekty Regionální trenéři, Trenéři ČSLH v malých 

klubech, Pojď hrát hokej, Výchova talentované mládeže a Akademie rozhodčích. 

Plánem tedy je v následujících minimálně dvou letech pracovat s plánovanou ztrátou, tak abychom, 

jak už jsem zmínil, co nejefektivněji investovali získané prostředky do rozvoje hokeje. 

V letošním roce ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., pracuje podle schváleného rozpočtu s plánovanou 

ztrátou ve výši zhruba 80 mil. Kč. Plánované náklady činí 448.780 tis. Kč a výnosy 368.190 tis. Kč.  

Otázkou je jaký dopad v dalších letech budou mít na naše rozpočty v současné době diskutované 

legislativní změny v rozdělování financí do sportu. Jistě bude jedním z hlavních úkolů v nadcházejícím 

období udržet pro lední hokej minimálně stejnou výši prostředků ze státního rozpočtu. Na druhou 

stranu jsme v období růstu české ekonomiky a ČSLH je po finanční stránce v abnormálně dobré 

kondici, takže jsem přesvědčen, že i v budoucnu se bude dařit naplňovat rozpočty tak, aby se plnily 

hlavní úkoly vyplývající ze stanov, a to je především rozvoj ledního hokeje v České republice, řízení 

soutěží a zajištění státní reprezentace. 

Závěrem mi dovolte, abych se v krátkosti zmínil o činnosti Nadačního fondu Ivana Hlinky, který 

představuje významnou aktivitu v oblasti charitativní činnosti na poli podpory bývalých hráčů, 

činovníků a jejich rodin v sociálně obtížné životní situaci. V roce 2014 vykázal celkový objem 

obdržených darů 294 tis. Kč, poskytnuté příspěvky dosáhly 62 tis. Kč. V roce 2015 pak Nadační Fond 

Ivana Hlinky obdržel od dárců 514 tis. Kč a poskytl příspěvky ve výši 346 tis. Kč. Zůstatek na účtu   

k 10. 6. 2015 činí 1.537 tis. Kč.  

 

Děkuji za pozornost 

 

 

 

Mgr. Otakar Černý 

předseda ekonomicko-marketingové komise 

Český svaz ledního hokeje z.s. 


