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Zpráva  představenstva 

 
 
 

Plnění předmětu smlouvy o spolupráci Českého 
olympijského výboru a České olympijské a.s. 
 
 
 
ÚVOD 
 
 
Rekapitulace smluvních úkolů ČO 
 

ČO uskutečňuje na základě smlouvy o spolupráci kompletní obchodní, 
marketingovou, reklamní a propagační činnost pro ČOV, který ji za tímto účelem 
založil. Tato smlouva upravuje vzájemnou spolupráci mezi ČOV a ČO, zejména 
závazek ČOV pověřit ČO k tomu, aby svým jménem zařizovala pro ČOV a na jeho 
účet kompletní obchodní, marketingovou, reklamní a propagační činnost a závazek 
ČOV platit ČO za zřizování předmětu činnosti, dále závazek ČOV udělit ČO 
oprávnění nakládat v souladu s touto smlouvou s olympijskou symbolikou a závazek 
ČO platit ČOV za udělení tohoto oprávnění.  Olympijskou symbolikou MOV se rozumí 
- olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský emblém 
a olympijská hymna - a ČOV - logo ČOV, ČOT, maskot ČOT, logo ČKO, Klubu Fair 
play a ČOA. 
 
 
Rok 2009 

 
V roce 2009 pracovala ČO a.s. s partnerským poolem ve složení: 
 
4 generální partneři  Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, ČEZ, RWE Transgas      
 
5 oficiálních partnerů  Alpine Pro, Česká pojišťovna, Česká pošta,  
 GE Money Bank,  Zentiva 
 
4 hlavní mediální partneři  Český rozhlas, Česká televize, iDNES.cz, MF DNES 
 
3 mediální partneři  Euro, Outdoor Akzent, Xantypa, 
 
1 dodavatel ČOV Nutrend 
 



 

Všichni partneři z předchozího olympijského cyklu 2004 – 2008 byli na základě 
smluvních podmínek osloveni s nabídkou na olympijský cyklus 2009 – 2012. GE 
Money Bank měla na tento cyklus smlouvu již uzavřenu. Další pokračování 
spolupráce nepotvrdily firmy adidas,Unipetrol a Skanska. Z dodavatelů zájem o 
spolupráci projevila firma Nutrend a navýšila plnění. V programu MOV bylo 
nahrazeno Lenovo firmou ACER, se kterou byla zahájena spolupráce směrem k ZOH 
2010. 
 
 
Prezentace partnerů v roce 2009 
 

Úspěšně pokračovalo také plnění smluvních povinností směrem k partnerům 
v oblasti jejich mediální prezentace a PR. 

Ve druhé polovině roku 2009 byla zahájena mediální kampaň k XXI. zimním 
olympijským hrám ve Vancouveru 2010. Kampaň pokračovala se sloganem „ Nová 
generace přináší nové úspěchy“ a využila fotografie bývalých i některých současných 
olympioniků. Mediální prezentace partnerů probíhala podle přesného mediaplánu 
také k jednotlivým akcím, konaným v průběhu roku. 

Po dobu celého roku pracovala ČO a.s .velmi intezivně na přípravách 
hospitality programu pro ZOH 2010, který byl opět založen na komečním přístupu 
s cílem maximálně zefektivnit náklady na smluvní povinnosti směrem k partnerům 
ČOT  a realizaci Českého olympijského domu ve Vancouveru. 

 
V roce 2009 byla Českou olympijskou pořádána celá řada akcí, které poskytly 

prostor pro maximální prezentaci partnerů ČOT a podporu hodnoty loga. 
 
 
Přehled akcí roku 2009: 
 

 Slavnostní plénum ke 110. výročí založení ČOV v Karolinu proběhlo 

v květnu a zúčastnila se ho řada osobností ze sportovní sféry, 

politického i společenského života. K této příležitosti byla vydána také 

brožura věnovaná historii a významným osobnostem v historii 

olympijského hnutí.  

 Předávání cen Fair Play proběhlo v mimořádně slavnostním duch 

v hotelu Intercontinental. Akci navštívil předseda Evropského hnutí Fair 

Play prof.Dr. Carlos Gonsales a členka exekutivy Katerina Ráczová. 

Celá akce byla součástí prezentace českého Klubu Fair Play 

k připravovanému kongresu, který proběhne v Praze v roce 2010. 

 Výstava SPORT FOTO – byla tradičně zahájena na Staroměstské 

radnici a tentokrát jako fotografická legenda vystavoval pan Stanislav 

Tereba, držitel ocenění World Press Foto. Dále výstava putovala po 

městech České republiky ( Olomouc, Brno, Hradec Králové, České 

Budějovice, Plzeň, Klatovy) s tradičně vysokou návštěvností. Fotografie 



 

byly vystaveny také v rámci maratonského EXPA, kde je měli možnost 

shlédnout všichni účastníci maratonu. 

 Sport Amater Foto – soutěž fotoamatérů, která probíhá na 

www.olympic.cz, její obliba se stále zvyšuje a také kvalita přihlášených 

fotografií je na velmi dobré úrovni. ČO zajišťuje pro tuto soutěž ještě 

další partnery akce, kteří se podílejí na cenách a prezentaci akce. 

 Olympijský den ( dříve Běh olympijského dne) – ČO se podařilo zajistit 

navýšení počtu triček na 8000 pro většinu zúčastněných, akce proběhla 

v 15 městech a Praha organizovala běhy dva. 

 Olympiáda dětí a mládeže proběhla v Táboře ve dnech 23. – 28.6. 

2009 s účastí téměř 2000 mladých sportovců. Pracovníci ČO a.s. jsou 

aktivně zapojeni do organizačního výboru her a podílejí se na jejich 

průběhu, zajišťují zde i odpovídající prezentaci partnerů ČOT.  

 Setkání Českého klubu olympioniků v Národním domě na 

Vinohradech organizuje ČO ve spolupráci s členy výboru Klubu. Zájem 

o účast na tomto setkání je stále vysoký a kapacita 700 osob byla plně 

využita. ČO pomáhá zajistit ceny do tomboly, zajišťuje vybranou hudbu 

i catering na akci. 

Nové akce roku 2009: 
 

  Viděno osmi – společenský večer s promítáním stejnojmenného filmu 

byl uveden debatou tří významných osobností ze sportovní, umělecké 

a politické sféry – Milanem Jiráskem, Milošem Formanem ( autor 

jedné části filmu) a Václavem Havlem. Akce proběhla v kinu Ponrepo 

a byla oceněna jako nový a netradiční přístup v prezentaci sportu a 

ČO bude v tomto duchu pokračovat. 

 Prezentace olympijské kolekce pro Vancouver 2010 – poprvé 

v historii příprav olympijské kolekce bylo rozhodnuto odtajnit kolekci ve 

velkém předstihu před OH a vytvořit tak možnost jejího prodeje novým 

partnerem Alpine Pro. Samotná akce měla velkou návštěvnost a 

hlavně následnou mediální odezvu, která podnítila značný zájem 

veřejnosti o nákup této kolekce. ČO se procentuálně podílí na zisku 

z prodeje.  

 Internet – v průběhu roku byly připraveny nové internetové stránky 

Českého olympijského výboru. Jejich tvorbu realizovala ČO ve 

spolupráci s dalšími redaktory určenými za jednotlivé úseky a 

tematické celky stránek.  

http://www.olympic.cz/


 

Závěr  

 
Česká olympijská a.s. v roce 2009 splnila plánované úkoly a posunula některé 

z realizovaných akcí na výrazně kvalitativně vyšší úroveň z hlediska realizace i 
nových efektů. Nadále intenzivně pracovala  na realizaci partnerských smluv a na 
zvýšení hodnoty loga Českého olympijského týmu. 
 

  
 Ing. Jiří Kejval 
 předseda představenstva 



 

Hospodaření společnosti 

 
 
 
 
1. Výsledek hospodaření 

Společnost ukončila své běžné hospodaření /před zaúčtováním daně z příjmu 
právnických osob/ ziskem 4.443.582,86 Kč. Po zaúčtování daně je výsledek 
hospodaření v podobě zisku 3.197.912,86 Kč. 
 

2. Výnosy 
Společnost dosáhla za rok 2009 výnosů ve výši  97.134.110,65 Kč.  
 

3. Náklady 

Společnost měla za rok 2009 náklady ve výši (včetně daně) 93.936.197,79 Kč. 
Z hlediska struktury nákladů je nejvýznamnější položkou položka inzerce a média 
ve výši 52.637 tis. Kč, úhrady sportovním svazům 12.804 tis. Kč, prezentace 
partnerů ve výši 6.446 tis. Kč, sportovní materiál, oblečení a doplňky stravy ve 
výši 4.313 tis. Kč.  
 

4. Vypořádání výsledku hospodaření roku 2009. Účetní zisk r. 2009 byl na 
základě rozhodnutí Valné hromady rozdělen na příspěvek do zákonného 
rezervního fondu ve výši 159.895 Kč, zbývající část zisku ve výši 3.038.017,86 Kč 
bude ponechána jako nerozdělený zisk.  
 

 
 
 
 

 
 
 Ing. Jiří Kejval 
 předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 



 

Vedení společnosti 

 
 
 
DOZORČÍ RADA DO 13.2. 2009 
 
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Pilný 
 
Členové dozorčí rady PaedDr. Ladislav Malý 
 PaedDr. Tomáš Hluštík 

 
 
PŘEDSTAVENSTVO DO 13.2. 2009 
 
Předseda představenstva Ing. Jiří Zedníček 
 
Členové představenstva Ing. Jiří Kejval 
 Ing. Jiří Kynos 
 
 
 
DOZORČÍ RADA OD 13.2.2009 
 
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Pilný 
 
Členové dozorčí rady  PaedDr. Ladislav Malý 
 prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. 
 
 
PŘEDSTAVENSTVO OD 23.2.2009 
 
Předseda představenstva Ing. Jiří Kejval  
 
Členové představenstva Ing. Alena Kindová 
 Ing. Jiří Kynos 



 

Personální obsazení společnosti  
 
 
 
SLOŽENÍ PRACOVNÍKŮ V ROCE 2009 
 
Ing. Alena Kindová  - výkonná ředitelka  
 
Ing. Martina Balcarová - manažer (mateřská dovolená od 18.8.2007) 
 
Mgr. Naďa Černá - manažer (mateřská dovolená od 25.4. 2009) 
 
Mgr. Blanka Konečná - manažer (půl úvazku) 
 
Richard Mrázek  - manažer 
 
Veronika Opršalová - manažer (nástup 3.8. 2009) 
 
Mgr. Libuše Tůmová - manažer (do 31.8 .2009) 
 
Ing. Blanka Davidová - manažer kanceláře 
 
Monika Chalupecká - asistentka 



 

Zpráva dozorčí rady 

 
Česká olympijská a.s. 
IČ: 25 26 87 08, se sídlem: Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
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1. Složení dozorčí rady 

 
Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v tomto složení: 

  Předseda: Ing. Karel Pilný 

  Členové: PaedDr. Ladislav Malý 

    PaedDr. Tomáš Hluštík (do 12. 2. 2009) 

    Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. (od 13. 2. 2009) 
  

 

 

2. Informace o činnosti dozorčí rady 
 
 
Dozorčí rada České olympijské, a.s., plní své povinnosti a zabezpečuje úkoly, jež pro 
ni vyplývají jednak z oficiálních dokumentů společnosti, jednak z obecně závazných 
právních a finančních předpisů. Jimi jsou především: Stanovy společnosti, zákon č. 
513/1991 Sb. v platném znění Obchodní zákoník, zákon č. 586/1992 Sb. v platném 
znění Zákon o daních z příjmů a další příslušné zákony a obecně závazné právní 
předpisy ČR v platném znění. Dozorčí rada při své činnosti vychází také z textu 
smlouvy o spolupráci mezi Českou olympijskou, a.s. a Českým olympijským výborem 
ze dne 1. ledna 2001 a jejími třemi dodatky. 
 
 
 



 

Dozorčí rada vykonávala v roce 2009 svoji činnost podle schválených zásad činnosti 
dozorčí rady, hlavních úkolů dozorčí rady a plánu práce dozorčí rady na rok 2009.  Ve 
své působnosti se přitom zaměřovala na činnost představenstva společnosti, na 
kontrolu plnění hospodaření společnosti po jednotlivých čtvrtletích a od poloviny roku 
2009 se zabývala výhledem na výsledek hospodaření společnosti pro závěr roku 
2009. V neposlední řadě se zabývala tím, aby proces hospodaření společnosti za rok 
2008 byl řádně uzavřen a hospodářské výsledky společnosti za rok 2008 byly 
schváleny a vypořádány. O tom předložila zprávu valné hromadě společnosti dne 24. 
června 2009. Písemná informace o činnosti a hospodaření České olympijské, a.s. za 
rok 2008 byla předložena výkonnému výboru ČOV dne 23. září 2009. Ten ji vzal 
svým usnesením na vědomí. Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2009 celkem na 
šesti řádných zasedáních.  
 
 

Představenstvo společnosti působilo v roce 2009 ve složení: 
 
Předseda: Ing. Jiří Zedníček (do 13. 2. 2009) 
   Ing. Jiří Kejval (od 13. 2. 2009) 
 
Členové Ing. Jiří Kejval (do 13. 2. 2009) 

 Ing. Jiří Kynos (do 13. 2. 2009 a opět od 13. 2. 2009) 
   Ing. Alena Kindová (od 13. 2. 2009) 
 
 

3. Zpráva dozorčí rady k výroční zprávě představenstva a k auditované 
účetní závěrce společnosti ke dni 31. 12. 2009  

 

Dozorčí rada ve své zprávě především konstatuje, že hospodaření společnosti 
v roce 2009 probíhalo v souladu s rozpočtem a záměry společnosti, vyjádřenými 
jediným akcionářem – Českým olympijským výborem, obsahově pak zejména 
smlouvou o spolupráci Českého olympijského výboru a České olympijské a.s.  

Společnost byla v roce 2009 řádně řízena představenstvem společnosti. Ke 
změnám ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti v únoru 2009 bylo 
přistoupeno na základě posouzení jediného akcionáře – Českého olympijského 
výboru, který tím reagoval na výsledky voleb v Českém olympijském výboru v lednu 
2009.  

Rok 2009 byl v činnosti společnosti obdobím náročným. Nedlouho po jeho 
ukončení se totiž konaly Zimní olympijské hry v kanadském Vancouveru a Česká 
olympijská, a.s., musela v předstihu v roce 2009 zařídit ohromné množství úkolů pro 
bezproblémový průběh zajištění komplexní české účasti na nich. Náročné byl tento 
rok i proto, že se jednalo o první, zahajovací rok čtyřletého olympijského cyklu 2009 - 
2012, který je rovněž základním čtyřletým smluvním cyklem s partnery Českého 
olympijského týmu. Podle názoru dozorčí rady, ale zejména pak podle dosažených 
hospodářských výsledků byl rok 2009 velmi úspěšným, a to jak v oblasti hospodaření 
společnosti, tak při realizaci partnerských smluv a všech dalších obchodních a 
propagačních aktivit společnosti.  

 
 



 

 
Rok 2009 znamenal pro společnost, jak již bylo zmíněno, značně rozsáhlé 

aktivity v místě konání zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru, a to zejména 
při zabezpečení hospitality programu pro partnery a hosty Českého olympijského 
výboru v Českém olympijském domě.  
 

 
Dozorčí rada s uspokojením konstatuje, že hospodářské výsledky České 

olympijské a.s. v roce 2009 byly stejně jako v roce předešlém mimořádně dobré a 
finanční situace společnosti je stabilizovaná. Toto konstatování je navíc přijímáno 
v době, která je charakteristická průběhem světové ekonomické recese, takže 
hospodářské výsledky společnosti v roce 2009 je nutno považovat za výsledek 
opravdu dobře vykonané práce.    

 
 
Dozorčí rada z formálních hledisek konstatuje, že:  
 
a) Dozorčí rada obdržela návrh roční účetní závěrky společnosti ke dni 31. 

12. 2009 v březnu 2010 a po projednání souhlasila, na základě 
písemného návrhu představenstva, s jejím předložením auditorovi, 
kterým byla společnost INTEREXPERT Bohemia spol. s r.o.  

b) Roční účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2009 byla 
představenstvem společnosti zpracována a předložena dozorčí radě na 
její schůzi dne 17. května 2010. Na základě úkolu, zadaného dozorčí 
radou, byl následně předložen návrh zprávy předsedy představenstva a 
návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 
2009. 

c) Konečná verze účetní závěrky společnosti ke dni 31. 12. 2009 byla, 
společně se zprávou auditora, předložena představenstvem společnosti 
dozorčí radě dne 7. června 2010. Na základě těchto dokumentů byla 
zpracována tato zpráva dozorčí rady k výroční zprávě představenstva a 
k auditované účetní závěrce společnosti ke dni 31. 12. 2009, která byla 
schválena dozorčí radou na její schůzi dne 15. června 2010 a která 
bude předložena valné hromadě společnosti v červnu 2010.  

 
 Dozorčí rada ve své zprávě z věcného hlediska konstatuje: 

a) Hospodářské výsledky společnosti ke dni 31. 12. 2009 vykazují 
všechny známky odpovědného řízení společnosti.  

b) Výnosy společnosti celkem jsou ve výši 97.134.110,65 Kč. 

c) Náklady společnosti celkem, včetně daně z příjmů, jsou 93.936.197,79 
Kč.   

d) Výsledek hospodaření společnosti po zdanění je zisk ve výši 
3.197.912,86 Kč. 

e) Daň z příjmů za rok 2009 je ve výši 1.246.670,00 Kč. 



 

 

 

f) Dozorčí rada, ve shodě s návrhem představenstva společnosti a na 
základě zprávy auditora, doporučuje valné hromadě schválit 
hospodářské výsledky společnosti a návrh na vypořádání 
hospodářského výsledku České olympijské, a.s., za rok 2009, v podobě 
a ve výši navržené představenstvem společnosti. 

g) Dozorčí rada souhlasí s Výroční zprávou představenstva společnosti za 
rok 2009. 

 
Dozorčí rada vyjadřuje své poděkování za dobrou spolupráci představenstvu a 

výkonné ředitelce společnosti v roce 2009 a doporučuje jí tlumočit poděkování 
dozorčí rady také všem zaměstnancům společnosti. 

 

 

 
Ing. Karel Pilný, 
Předseda dozorčí rady 



 

 


