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~ráva představenstva

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 ČOVa 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.

Česká olympijská a.s. v roce 2012

Česká olympijská a.s. (dále také ČO) pracovala ve čtvrtém roce olympijského cyklu

2009-2012 se stabilizovaným partnerským portfoliem:

Generální partneři - ČEZ, Plzeňský prazdroj, RWE, Škoda Auto

Oficiální partneři - Alpine Pro, Česká pojišťovna, Česká pošta, GE Money Bank, Zentiva,

Lesy ČR

Hlavní mediální partneři - DNES, iDnes, Česká televize, ČRo - Radiožurnál



Mediální partneři - Euro, Outdoor Akzent, Xantypa,

Dodavatel- Nutrend, Elton hodinářská a.s., AVmedia, Lasvit

Rok 2012 byl především rokem realizace kulturně vzdělávacího projektu Žijeme

Londýnem, přípravy a realizace Českého domu na Hrách xxx. olympiády v Londýně 2012 a

realizace smluvních vztahů s partnery Českého olympijského týmu.

V průběhu jara 2012 pokračovala interaktivní kampaň Žijeme Londýnem, která se

stále setkávala s velkým ohlasem veřejnosti a celostátních i regionálních médií. Kampaň

připravila a realizovala česká olympijská a agentura Mather. Projekt Žijeme Londýnem

tvořily tři hlavní části - venkovní výstava velkoformátových fotografií připomínající slavné

okamžiky české sportovní historie, vzdělávací program pro školáky a putování originálního

anglického doubledeckeru vybaveného multimediální technikou. Alespoň jeden z těchto pilířů

se do zahájení OH představil ve dvanácti krajích České republiky - Jihomoravském,

Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském,

Pardubickém, Karlovarském, Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském.

Výstavy fotografií se vždy konaly v centrech krajských českých a moravských měst.

Slavnostních zahájení se pravidelně účastnili představitelé ČOV, hejtmani či náměstci

hejtmanů a také členové Českého klubu olympioniků. Hosty setkání s mladými sportovci byli

např. Věra Čáslavská, Oldřich Svojanovský, Tomáš Dvořák, Martin Doktor, Věra Růžičková,

Václav Chalupa, Šárka Kašpárková, Květa Pecková, Jiří Daler, Jan Kůrka, Vladimír Martinec,

František Pospíšil a mnozí další. Ve třetí části kampaně výstava přilákala 227 000

návštěvn íků.

Nejviditelnějším pilířem projektu Žijeme Londýnem byl originální londýnský

doubledecker, který během jarního tumé absolvoval 41 jednodenních zastávek ve větších i

menších městech v Čechách a na Moravě. Modemí interiér autobusu, který se proměnil na

multimediální centrum s velkoplošnou obrazovkou a počítači, si prohlédlo 48 000 zájemců

hlavně z řad dětí.

Třetí z doprovodných aktivit se zaměřila na školáky. Prostřednictvím besed se žáci 6.

a 7. tříd základních škol po celé České republice setkávali se známými sportovci, např.

běžkyní na lyžích Kateřinou Neumannovou, kreslířem a sáňkařem Petrem Urbanem, běžcem



na lyžích Petrem Koukalem a Dušanem Kožíškem, krasobruslařkou Kamilou Hájkovou a

dalšími. Edukačního programu se během deseti zastávek zúčastnilo na 4 300 žáků.

V přípravě na Hry XXX. olympiády v Londýně 2012 v roce 2012 Česká olympijská

zajišťovala vstupenky pro OH, Český dům a jeho program, ubytování pro hospitality program,

a další aktivity směřující k úspěšnému naplnění rozsáhlé prezentační akce ČOVa českého

sportu v Londýně.

Česká olympijská z pozice ticket agenta uzavřela smlouvy s prodejci vstupenek a

zájezdů na olympijské hry. Jednalo se o firmy - Čedok, lB Travel a Slantour. Pro přímý

prodej vstupenek ČO využila společnosti Ticketstream, internetového prodejce vstupenek.

90% vstupenek bylo prodáno v průběhu let 2011 a 2012, o zbytek byl velký zájem během

samotných LOH v Londýně.

Směrem k zabezpečení Českého domu probíhala v prvním pololetí roku 2012

jednání o technických úpravách vybraného objektu Business Design Centre v Londýně v

londýnské čtvrti Islington. Realizace Českého domu v průběhu olympijských her v Londýně

byla velmi úspěšná, přinesla řadu pozitivních výstupů nejen v oblasti sportu, ale i dalších

atributů olympismu - kultury, vzdělání.

V roce 2012 Česká olympijská v rámci svých smluvních povinností vůči

partnerům ČOT pořádala či spolupořádala řadu dalších akcí. Vždy kladla důraz na

prezentaci svých komerčních partnerů a další zhodnocování jedinečné značky Českého

olympijského týmu. Jednalo se především o tyto akce:

• Olympiáda dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji (29.1. - 3. 2. 2012) s účastí

přes 1 tisíc mladých sportovců v 12 disciplínách. Pracovníci ČO jsou aktivně zapojeni

do organizačního výboru her a podílejí se na jejich průběhu a zajišťují zde i

odpovídající prezentaci partnerů ČOT.

• Setkání Českého klubu olympioniků (2. 3. 2012) v Národním domě na

Vinohradech organizuje ČO ve spolupráci s členy výboru klubu. Zájem o účast na

setkání je stále vysoký a kapacita 700 osob byla plně využita. ČO zajišťuje kompletní

produkci akce, které se pravidelně účastní současní i bývalí elitní čeští sportovci a

další osobnosti veřejného života.

• ČO ve spolupráci s Českou televizí společně pokračovaly v realizaci týdeníku s

názvem Olympijský magazín (premiéra vždy ve středu odpoledne). Pořad se vysílá



od února 2011 na kanálu ČT4, kde dlouhodobě zaznamenává vysokou sledovanost-

až 200 tisíc diváků týdně.

• Olympijský den (dříve Běh olympijského dne) 20.6.2012 je již tradiční světovou

oslavou olympijských hodnot. V České republice se konaly běhy v patnácti městech.

ČO zajistila trika pro 8 000 účastníků závodů.

• Czech open - soubor kultumích a vzdělávacích akcí zaměřených na prezentaci

České republiky v UK a podporu rozvoje dlouhodobých partnerství mezi českými a

britskými subjekty. Tento projekt vznikl a probíhal ve spolupráci s Českým centrem

v Londýně před zahájením a v průběhu konání OH

• Informační stánek na Letišti Praha sloužící všem pasažérům leteckých společností

a hlavně fanouškům směřujícím na Hry XXX. Olympiády v Londýně 2012 s možností

zakoupení olympijské kolekce byl umístěn v odletové hale letiště.

• P&G camp - sportovní soustředění pro děti ve věku 7 - 15 let. Tento projekt vznikl

na základě spolupráce se společností Procter & Gamble, partnerem MOV. Uskutečnil

se ve dnech 21. - 25.8.2012 ve Sportovním centru v Nymburce. Kempu se

zúčastnilo přes 30 mladých sportovců z celé České republiky. ČO se aktivně podílela

na přípravách a organizaci celého kempu.

• Czech Top 100 - galavečer, na kterém bylo vyhlášeno 100 nejvýznamnějších firem

v České republice pro rok 2011. Akce se konala dne 19. června 2012 v prostorech

pražského paláce Žofín, spolupracovala na ní ČO a.s. a Sdružení CZECH TOP 100.

• Výstava v Českém centru Praha - ve spolupráci s Českým centrem v Londýně

proběhla v prostorách v Rytířské ulici souborná výstava olympijských plakátů a

uměleckých děl, které vznikly při realizaci projektu Czech open v Londýně. V rámci

vernisáže proběhl, za přítomnosti velvyslance ČR ve Velké Británii J.E. Michaela

Žantovského a velvyslankyně Velké Británie v ČR J.E. Sian MacLeod křest

olympijského průvodce pro Londýn 2012.

• Sport Amatér Foto je soutěží neprofesionálních fotografů, která probíhá pravidelně.

Letos se uskutečnila na www.rajce.net.atood1.11.2012do30.11. 2012. V roce

2012 se do soutěže přihlásilo 350 účastníků, kteří zaslali téměř 1000 fotografií. ČO

organizuje tuto soutěž a zajišťuje další partnery a ceny pro výherce.



• Pokračovala reklamní olympijská kampaň pro partnery ČOT. Ve spolupráci

s agenturou Mather byl připraven koncept této kampaně, v naprosto odlišném pojetí

než byly dosavadní kampaně realizovány. Základní myšlenkou celé kampaně je

olympijský sport prezentovaný v odlehčené rovině, motivace k cestě na OH. Ke

spolupráci na kampani byl přizván slavný britský herec John Cleese, člen legendární

skupiny Monty Python. Cleese natočil deset reklamních spotů. V tištěných médiích

pak byla použita kreslená podoba jeho postavy a motivy navazující na lY spoty.

Kampaň se setkala s pozitivním ohlasem u partnerů, ale i v odborných médiích.

• Dne 28. 6. 2012 zajistila ČO představení nové nástupové kolekce oblečení

českého olympijského týmu pro Hry XXX. olympiády v Londýně 2012, které

proběhlo v rámci nominačního pléna ČOV v červnu 2012.

• Český dům, jehož koncept a realizaci jednotlivých aktivit Česká olympijská

zastřešovala, se stal efektivním marketingovým i komunikačním nástrojem. Navštívilo

ho 78 700 návštěvníků. Český dům vzbudil mimořádně pozitivní ohlas u odborné i

laické veřejnosti, sportovního prostředí a médií, včetně celosvětových.

• Česká olympijská se také podílela na vydání knih Londýn - Olympijský

průvodce 2012, Londýn 2012, Český dům Londýn 2012, Naprej (publikace

věnovaná české sportovní architektuře) v české a anglické verzi a knihy Zlaté

medaile.



Celkově byla realizována velmi náročná příprava účasti České republiky na Hrách XXX.

olympiády v Londýně 2012 z pohledu vstupenek, oblečení a především Českého domu

v novém pojetí.

Česká olympijská průběžně zajišťovala prostředky pro Rozvojový olympijský

program Českého olympijského výboru.

Česká olympijská a.s. již v roce 2012 intenzivně pracovala na zajištění nových

partnerských smluv pro olympijský cyklus 2013 - 2016.
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Hospodaření společnosti

1. Výsledek hospodaření

Společnost ukončila své běžné hospodaření !před zaúčtováním daně z pnjrnu

právnických osob! ziskem 4.533.459,1 OKč. Po zaúčtování daně je výsledek hospodaření

v podobě zisku 3.229.789.10Kč.

2. Výnosy

Společnost dosáhla za rok 2012 výnosů ve výši 324.183.882,76Kč.

3. Náklady

Společnost měla za rok 2012 náklady ve výši (včetně daně) 320.954.093,66 Kč.

Z hlediska struktury nákladů jsou nejvýznamnějšími položkami nákladů služby spojené

s přípravou a realizací LOH Londýn 101.825.475 Kč, dále pak inzerce a média ve výši

77.626.235 Kč, kampaň Žijeme Londýnem Kč 12.950.720 Kč úhrady sportovním svazům

15.626.002 Kč, prezentace partnerů ve výši 70.161.649 Kč, sportovní materiál, oblečení

a doplňky stravy ve výši 22.996.556 Kč.

4. Vypořádání výsledku hospodaření roku 2012. Účetní zisk r. 2012 byl na základě

rozhodnutí Valné hromady rozdělen na příspěvek do zákonného rezervního fondu ve výši

30.158 Kč, zbývající část zisku ve výši 3.199.631,10 Kč bude ponechána jako

nerozdělený zisk.



Vedení společnosti

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Členové dozorčí rady

Představenstvo

Předseda představenstva

Členové představenstva

Ing. Karel Pilný

PaedDr. Ladislav Malý

prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.

Ing. Jiří Kejval

Ing. Alena Kindová

Ing. Jiří Kynos



Personální obsazení společnosti

Složení pracovníků v roce 2012

Ing. Alena Kindová

Mgr. Nad'a Černá

Mgr. Blanka Konečná

Richard Mrázek

Mgr. Veronika Opršalová

Mgr. Veronika Zemanová

Ing. Eva Klingerová

Ing. Monika Chalupecká

- výkonná ředitelka

- manažer (mateřská dovolená od 25. 4. 2009)

- manažer

- manažer

- manažer

- manažer

- administrativní manažer

- asistentka



~ráva dozorčí rady za rok 2012

Obsah:

1. Složení dozorčí rady

2. Informace o činnosti dozorčí rady

3. Zpráva dozorčí rady k výroční zprávě představenstva a k auditované

účetní závěrce společnosti ke dni 31. 12.2012

1. Složení dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v roce 2012v tomto složení:

Předseda: Ing. Karel Pilný

Členové: PaedDr.Ladislav Malý

Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.

2. Informace o činnosti dozorčí rady
Dozorčí rada České olympijské a.s. plní své povinnosti a zabezpečuje úkoly, jež pro ni

vyplývají ze stanov a dalších dokumentů společnosti a dále pak z obecně závazných

právních a finančních předpisů. Jimi jsou především 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 třemi jejími dodatky.

Dozorčí rada vykonávala v roce 2012 svoji činnost podle schválených "Zásad činnosti

dozorčí rady, hlavních úkolů dozorčí rady a ročního plánu práce dozorčí rady". V rámci své



působnosti se zaměřovala jednak na sledování činnosti a rozhodování představenstva

společnosti a zejména pak na kontrolu plnění hospodaření společnosti v jednotlivých

čtvrtletích, se zvláštním zaměřením na průběžné sledování hospodaření společnosti

v závěru roku 2012. V průběhu celého roku 2012 se pravidelně na každém svém zasedání

zabývala problematikou financování komplexu akcí "Žijeme Londýnem" a zejména pak

kontrolou příprava vlastní realizace finančního a organizačního zabezpečení Českého

domu v Londýně při příležitosti konání Olympijských her 2012, včetně jejího ekonomického

vyhodnocení.

Dozorčí rada se ve druhé polovině roku 2012 pravidelně zabývala výhledem na

hospodaření společnosti ke dni 31.12.2012, a to především v souvislosti s postupnými

kroky představenstva společnosti při uzavírání hospodářských a bankovních operací

v Londýně. Dozorčí rada se rovněž důsledně věnovala kontrole procesu přípravy a

zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2012, dále pak projednala závěry zprávy

auditora a návrh představenstva společnosti na vypořádání výsledku hospodaření

společnosti Česká olympijská a.s. za rok 2012.

Dozorčí rada se na začátku roku 2013 rovněž aktivně podílela na přípravě nového návrhu

stanov společnosti, které pak byly schváleny a nahradily původní stanovy společnosti, takže

v současné době již společnost funguje podle těchto nových stanov.

Zprávu o své činnosti za rok 2012 a zprávu k výroční zprávě představenstva a

k auditované účetní závěrce společnosti Česká olympijská a.s. ke dni 31. 12.2012 předložila

valné hromadě společnosti dne 19. června 2013. Písemná informace o činnosti a

hospodaření České olympijské, a.s. za rok 2012 bude předložena nejbližšímu zasedání

výkonného výboru ČOV v roce 2013.

Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2012 celkem na sedmi řádných zasedáních, z nichž

byly vyhotoveny zápisy čísla 59 až 65.

Předsfavenstvo společnosti působilo v roce 2012 ve složení:

Předseda: Ing. Jiří Kejval, místopředseda, od listopadu pak předseda čav

Ing. Jiří Kynos, ekonomický ředitel ČOVČlenové:

Ing. Alena Kindová, výkonná ředitelka společnosti



3. Zpráva dozorčí rady k výročn í zprávě představenstva

a k auditované účetní závěrce společnosti ke dni

31.12.2012

Dozorčí rada na úvod své zprávy konstatuje, že hospodaření společnosti v roce

2012 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 2012 řádně řízena představenstvem společnosti. K žádným

změnám ve složení představenstva ani dozorčí rady v průběhu kalendářního roku 2012

nedošlo.

Rok 2012 znamenal pro společnost, v návaznosti na zahájení souhrnu rozsáhlých

aktivit k olympijským hrám v Londýně již v roce 2011, dosud nevídaný rozsah činností.

Nejen, že pokračovala téměř dvouletá akce "Žijeme Londýnem", ale do svého úspěšného

vyústění byla dovedena realizace veškerých aktivit Českého domu v Londýně při

příležitosti Olympijských her v roce 2012. Veškeré ekonomické zabezpečení bylo

mimořádně náročné nejen s ohledem na finanční rozsah akce, jaká se zatím nikdy

v podmínkách společnosti nekonala, ale také proto, že na jejím financování se podílela

celá řada resortů, organizací a v neposlední řadě krajů České republiky.

Dozorčí rada zde odkazuje na písemnou zprávu představenstva společnosti

s názvem "Plnění předmětu smlouvy o spolupráci Českého olympijského výboru a České

olympijské a.s. v roce 2012", která byla předložena valné hromadě společnosti 19. června

2013 a s níž dozorčí rada souhlasí.

Dozorčí rada plnila po celou dobu průběhu akce Žijeme Londýnem v létech 2011 -

2012, v souladu s doporučením Výkonného výboru ČOV, roli kontrolora, který pravidelně

projednával přípravu a realizaci této akce po jejích jednotlivých částech. Zejména pak,

s ohledem na zvážení míry finančního zajištění a případného rizika, postupně

rozhodovala o zahájení jejích jednotlivých fází. V roce 2012 pak těžištěm byl dohled nad

přípravou, realizací a ekonomickým hodnocením Českého domu v Londýně.



Podle názoru dozorčí rady a zejména pak podle dosažených hospodářských

výsledků byl rok 2012 pracovně i ekonomicky rokem velmi úspěšným, a to jak v oblasti

hospodaření společnosti, tak při otevření a provozu Českého domu v Londýně a při

realizaci partnerských smluv a všech dalších obchodních a propagačních aktivit

společnosti.

Dozorčí rada s uspokojením konstatuje, že hospodářské výsledky české olympijské

a.s. v roce 2012 byly stejně jako v roce předešlém mimořádně dobré a finanční situace

společnosti je stabilizovaná. To je zvláště důležité sdělení v době, kdy česká republika,

podobně jako další země v Evropě, prochází ekonomickou recesí. Hospodářské výsledky

společnosti v roce 2012 považuje dozorčí rada za výsledek dobře vykonané práce

představenstva a zaměstnanců společnosti.

Dozorčí rada z formálních hledisek konstatuje, že:

a) obdržela první znění roční účetní závěrky společnosti ke dni 31. 12. 2012

v únoru 2013 a seznámila se s ní na svém zasedání dne 25. února 2013.

b) auditovanou účetní závěrku společnosti (auditor Interexpert Bohemia spol. s

r.o.) pak obdržela na začátku května 2013 a projednala ji na svém zasedání

dne 27. května 2013. Zde také zadala představenstvu společnosti zpracování

výroční zprávy za rok 2012.

c) Zpráva představenstva k plnění předmětu smlouvy o spolupráci Českého

olympijského výboru a České olympijské a.s. za rok 2012 a návrh

představenstva na vypořádání výsledku hospodaření společnosti Česká

olympijská a.s. za rok 2012 byla projednána dozorčí radou na její schůzi dne

19. června 2013. Současně byla zpracována, projednána a schválena tato

zpráva dozorčí rady, která bude předložena valné hromadě společnosti

v červnu 2013.

Dozorčí rada ve své zprávě z věcného hlediska k výsledkům hospodaření společnosti

Česká olympijská, a.s. v roce 2012 konstatuje:

a) Hospodářské výsledky, dosažené ke dni 31. 12. 2012, vykazují všechny

známky odpovědného řízení společnosti.

b) Výnosy společnosti celkem jsou ve výši 324.183.882,76 Kč.



c) Náklady společnosti celkem, včetně daně z příjmů, jsou 320.954.093,66 Kč.

d) Výsledek hospodaření společnosti po zdanění je zisk ve výši 3.229.789,10 Kč.

e) Daň z příjmů za rok 2012 je ve výši 1.303.670 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 2012, v podobě a ve výši navržené představenstvem

společnosti.

g) Dozorčí rada souhlasí se zprávou představenstva o plnění předmětu smlouvy

o spolupráci Českého olympijského výboru a české olympijské a.s. za rok

2012.

Dozorčí rada vyjadřuje své poděkování za dobrou práci a vzájemnou spolupráci

představenstvu a výkonné ředitelce společnosti po celý rok 2012 a doporučuje jí tlumočit

poděkování dozorčí rady také všem zaměstnancům společnosti.

V Praze, dne 14. června 2013

. Karel Pilný

ředseda dozorčí rady
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Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2012, přehledu o změnách
vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící k
31.12.2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze
této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální)
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku
auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů
uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto
rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové presentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiva pasiv společnosti
k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok
končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.

INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1
Osvědčení KA 267

Ing. Emil Bušek, jednatel a auditor
Osvědčení KA 1325

Datum:
Podpis auditora:

21-05-2013



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6

PSČ 10100
IČ25268708

ROZVAHA
K 31.12.2012

(v tis. Kč)

BEZNE OBDOBI

Označ. Text MINULÉ OBDOBÍ
BRUTTO KOREKCE NETTO (NETI"O)

..

A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál O

B Dlouhodobý majetek 1063 393 670 378
B.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 485 108 377 350
B.I.1. Zrizovaci výdaje

B.1.2. Nchmomé výsledky výzkumu a vývoje

B.1.3. Software 485 108 377

B.1.4. Occuirelné práva

B.1.5. Goodwill

B.1.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.J.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 350

B.1.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.1.9.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 578 285 293 28
B.II.1. Pozemky

B.II.2. Stavby

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých včcí 312 285 27 28

B.II.4. Péstitelské celky trvalých porostů

B.J1.5. Základní stádo a tuní zvířata

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.TJ.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 266 266

B.JI.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/.)

B.II.IO

B.III. Dlouhodobý finanční majetek O O O O

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

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

B. JI 1.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.I1I.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

B.III.5. Jiný dlouhodobý fmanční majetek

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.8



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6
PSČ 10100
IČ25268708

ROZVAHA
K 31.12.2012

(v tis. Kč)

BEZNE OBDOBI

Označ. Text MINULÉ OBDOBÍ
BRUTTO KOREKCE NETTO (NETIO)

C Oběžná aktiva 53147 4179 48968 63719
c.1. Zásoby 6953 O 6953 17325

CI.1. Materiál 6953 O 6953 17 325

CI.2. Nedokončeni výroba a polotovary

CI.3. Výrobky

CI.4 Zvířata

CI.5. Zboží

CI.6. Poskytnuté záloh)' na zásoby

CI.7.

C.II. Dlouhodobé pohledávky O O O O

C.II.1. Pohledávky z obchodních vatabů

CIJ.2. Pohledávky - ovlidající a řídící osoba

CII.3. Pohledávky - podstatný vliv

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

CII.5. Dlouhodobé poskytnuté zásoby

CIJ.6. Oohadné účty aktivní

CII.7. Jmé pohledávky

C.II.8 Odložená daňová pohledávka

CII.9

c.m. Krátkodobé pohledávky 28204 4179 24025 31215

CIII.1 Pohledávky z obchodních vztahů 28132 4179 23953 24388

CIIJ.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba O

CIII.3. Pohledávky - podstatný vliv O

CIII.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastniky sdružení O

CIII.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění O

CIII.6. Stát - daňové pohledávky O O 3712

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 72 72 3095

CIII.8. Dohadné ÚČty aktivní

CIII.9. Jiné pohledávky O 20

CIII.10

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 17990 O 17990 15179

CIV.1. Peníze 208 208 133

CIV.2. účty v bankách 17782 17 782 15046

CIV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly

C.rV.4 Pořizovaný krátkodobý fina.nční majetek

CIV.5

D.I Časové rozlišení 1844 O 1844 27560

0.1.1 Náklady přištích období 1844 1844 27 560

0.1.2 Komplexní náklady příštích období

0.1.3 Přijmy příštích období

0.1.4



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovska 6
PSČ 10100
IČ25268708

ROZVAHA
K 31.12.2012

(v tis. Kč)

Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ~. .
A. Vlastní kapitál 28320 25090
A.1. Základní kapitál 6000 6000
A.1.1 Základní kapitál 6000 6000

A.1.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

A.1.3 Zmčny základního kapitálu

A.1.4

A.II. Kapitálové fondy 1 1
A.II.1. Emisníážio

A.J1.2. Ostatní kapitálové fondy 1 1

A.II.3. Occňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

A.II.4. Occňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)

A.II.5.

Rezervni fondy, nedělitelný fond a ostatní
A.III. fondy ze zisku 1173 1086

A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1 170 1083

A.III.2 Statutární a ostátni fondy 3 3

A.IIl.3

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 17916 16274

A.IV.l INerozdělený zisk minulých let 17 916 16274

A.IV.2 [Neuhrazená ztráta minulých let

A.IV.3 . . .
Im,n 11"1 ~ lm
A.V.2.

B Cizí zdroje 23162 36180
B.1. Rezervy 613 15
B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.1.2 Rezerva na důchody a podobné závazky

B.1.3 Rezerva na daň z příjmu 613 15

B.1.4 Osu tni rezervy

B.1.5.

B.II. Dlouhodobé závazky O O
B.Jl.l Závazky z obchodních vztahů

B.J1.2 Závazky - ovládající a řídící osoba

B.J1.3 Závazky - podstatný vliv

B.J1.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastnikům sdružení

B.I1.5 Dlouhodobé přijaté zálohy

B.l1.6 Vydané dluhopisy

B.lJ.7 Dlouhodobé směnky k úhradě

B.11.8 Dohadné účty pasivní

B.II.9 Jiné závazky

B.ll.10 Odložený daňový závazek

B.Il.11



Česká olympijská a.s.
Praha to, Benešovská 6
PSČ 10100
IČ25268708

ROZVAHA
K 31.12.2012

(v tis. Kč)

Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

B.III. Krátkodobé závazky 22549 36165

B.IJJ.l Závazky z obchodních vztahů 8766 23646

B.IJJ.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 10067 to 020

B.III.3 Závazky - podstatný vliv

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

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 300 311

B.Il!.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 150 160

B.lIJ.7 Stát - daůové závazky a dotace 2805 70

B.IJJ.8 Krátkodobé přijaté úlohy 1479

B.II1.9 Vydané dluhopisy

B.III.10 Dohadué účty pasivní 461 472

B.II!.11 Jiné závazky 7

B.IJJ.12

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci O O

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry

B.IV.3. Krátkodobé financni výpomoci

B.IV.34

c. Časové rozlišení I O 30387
C!.l Výdaje příštích období I V' /
C!.2 Výnosy příštích období I / / 30387

CI.3. ;1 / I

V Praze dne 4.05.2013 liJ .:........ .../ ..I)~.l.......... . .......
ing.Jiř keJval

předseda lPředst /venstva spo čnosti Česká olympijská a.s.

~



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6
PSČ 101 00
IČ25268708

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31.12.2012

(v tis. Kč)

SKUTECNOST v

Označ. Text
BĚŽNÉM OBDOBÍ MINULÉM OBDOBÍ

I. Tržby za prodej zboží 3727

A. Nákladv vynaložené na prodané zboží 2242

+ Obchodní marže 1485 O

II. Výkony 318739 121099

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 318739 121 099

11.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti

11.3. Aktivace

B. Výkonová spotřeba 304557 110865

B.l. Spotřeba materiálu a energie 28119 4760

B.2. Služby 276438 106105

+ Přidaná hodnota 15 667 10234
C. Osobní náklady 7715 6223

CI. Mzdové náklady 4724 3868

C2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1068 968

C3. Nákladv na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1853 1322

C4. Sociální náklady 70 65

D. Daně a poplatky 409 39
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného

E. majetku 109 1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a

III. materiálu 2 O

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

11I.2 Tržby z prodeje materiálu 2
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

F. majetku a materiálu O O

F.l. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní

G. oblasti a komplexních nákladů příštich období -122 2248

IV. Ostatní provozní VÝnosy 212 2250

H. Ostatní provozní náklady 223 43

V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospodaření 7547 3930



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6
PSČ 10100
IČ25268708

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31.12.2012

(v tis. Kč)

SKUTEC NOST v

Označ. Text
BĚŽNÉM OBDOBÍ MINULÉM OBDOBÍ

VI. Tržby Z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

VII. Vvnosv z dlouhodobého finančního maietku O O
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v

VII. 1. účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatrúch dlouhodobých cenných papírů a

VII.2. [podílů
Výnosy z ostatrúho dlouhodobého finančrúho

VII.3. maietku

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. [Nákladv z finančního maietku

Výnosy z přeceněrú majetkových cenných papírů a
lX. derivátů

[Náklady z přeceněrú majetkových cenných papírů a
L. derivátů

c.mena stavu rezerv a opravnych polozek ve tmancru
M. oblasti
X. Výnosové úroky 122 8

N. Nákladové úroky 430 20
XI. Ostatrú finanční VÝnosy 1381 816

O. Ostatrú finančrú náklady 4086 1685

XII. Převod finančních VÝnosů

P. Převod finančních nákladů

* Výsledek hospodaření z finančních operací -3013 -881

Q. Daň z nříimů za běžnou činnost 1304 1320

IQ1 splatná 1304 1320

102 odložená

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3230 1729

XIII. Mimořádné VÝnosy

R. Mimořádné náklady

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti O O

S.1 splatná

S.2 odložená

* Mimořádný výsledek hospodaření O O

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 534 3 049

V Praze dne 4.05.2013 rm~~[
...................... .......

in Jiří Kejval
před se~a před tavenstvs společnosti Česká olympijská a.s.

~



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6
PSČ 101 00
IČ25268708

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
k 31.12.2012

(v tis. Kč)

Text Znak

15179

SKUTECNOST VE
SLEDOVANÉM OBDOBÍ

SKUTECNOST V MINULÉM
OBDOBÍ

Označ.

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období 25001

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI)

(+/-)

-706

Z.
Učetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před
zdaněnírn 4534 3049

A1. Úpravy o nepeněžní operace 293 2261

A!.!. 109

-122 2248A 1.2.

A 1.3.

A 1.4.

-2

308 12A 1.5.

A 1.6 Ú rav o ostatní ne cnčžní o erace

4827 5310
A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před
zdaněnírn, změnami pracovního kapitálu a
mimořádnými položkami

A2.
Změna stavu nepeněžních složek pracovního
kapitálu -603 -14113
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů
časového rozlišeni a dohadn 'ch účtů aktivních 33028 -42763

-44003 45970

A 2.1.

A 2.2 ..
Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového
rozlišení a dohadn 'ch účtů asivních

10372 -17 320A 2.3 .. Zmčna stavu zásob

4224 -8803

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do
A 2.4. eněžních rostšedků a ekvivalentů

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před
zdaněnírn a mimořádnými položkami

A.3. V laccné úrok s 'trnkou ka italizovanv ch úroků -430 -20

122 8A.4. Pěiiaté úrok

-657
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za
minulá obdobíA.5.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří
mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z

A.6. ří'mů z mimořádné činnosti

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6
PSČ 10100
IČ25268708

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
k 31.12.2012

(v tis. Kč)

Označ. Text

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

C.lo

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční
činnosti, na eněžní rostředk a ekvivalen

SKUTECNOST VE
SLEDOVANÉM OBDOBÍ

C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a
ekviva\en

SKUTECNOST V MINULÉM
OBDOBÍ

Znak

+/-

+/- o o

C2.!.

Zvýšení penčžních prostředků a penčžních ekvivalentů z titulu
zvýšení základního kapitálu, cmisního ážia, event. rezervního fondu
včetně složen 'ch záloh na toto zvvšení +

+

+

C2.2.

C2.3.

Úhrada ztráC2.4.

C25. Přímé larbv na vrub fondů

Vyplacené dividendy a podíly na zisku, vč. srážkové daně vztahující
se k těmto nárokůrn.vč. finančního vypořádáni se společníky v.o.s. a

C.2.6. kom lementáři k.s.



Česká olympijská a.s.
Praha 10, Benešovská 6
PSČ 101 00
rČ25268708

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31.12.2012

(v tis. Kč)

BĚŽNÉ OBDOBf

Snížení

MINULÉ OBDOBf

Stav k
31.12.2011

A.

B.

C.I

Počáteční stav k
1.1.2012 Zvýšení

Stav k Počáteční stav k
31.12.2012 1.1.2011

xxx

E.

F.

G.

H.

I.

K.

V Praze dne 4.05.2013

1627

1083

3

O

O

1729

xxx

87

1729

3230

87 15596

O

1729 713

ZvýšelÚ

xxx

35

713

1729

Sníženi

xxx

35

713

1627

O

1083

3

O

O

1729



PŘÍLOHA
k 31. 12. 2012

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

OBECNÉ ÚDAJE
obchodní firma Ceská olympijská a.s.
sídlo Praha 10, Benešovská 6, PSC 101 00
IC 25268708
právní forma účetní jednotky akciová společnost
předmět podnikání • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

• činnost při organizaci a realizaci společenských akcí

• zprostředkování obchodní činnosti

• zprostředkování služeb v oblasti obchodu

• reklamní a propagační činnost

rozvahový den 31. 12.2012
okamžik sestavení účetní závěrky 4.05.2013
datum vzniku společnosti 25. dubna 1997

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÉ MAJÍ PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV NA TÉTO
ÚČETNÍ JEDNOTCE

jméno fyzické osoby
název právnické osoby sídlo

Ces '01 m ijs ' 'bor Praha 10, Benešovská 6, PSC 110 00

POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM
REJSTŘÍKU

V uplynulém účetním období nedošlo v obchodním rejstříku ke změnám týkajících se členů statutárních orgánů aru jiných
zapisovaných údajů.

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A DOZORČíCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI
měno Dřfmení titul funkce Od

Jiří KejvaJ Ing. předseda 02/09
představenstva

Jiří Kvnos Ing. člen představenstva 02/09
Alena Kindová Ing. člen představenstva 02/09
Karel Pilný Ing. předseda dozorčí rady 02/09
Malý Ladislav PaedDr. člen dozorčí rady 02/09
Pollert Jaroslav Prof.Jng.Dr.Cs. člen dozorčí rady 02/09

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV
Účetní jednotka nevlastní žádný obchodní podíl či akcie jiné společnosti

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY
rok 2012 rok 2011

zamčstnanci průměrný přepočtený počet zaměstnanců 12 11
z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti) 1 1

mzdové náklady mzdové náklady celkem 4724 3868
z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti) 1 113 919

sociální a sociální a zdravotní pojištění celkem 1496 1 235
zdravotní pojištění z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti) 359 338
ostatní sociální ostatní sociální náklady celkem 70 65
náklady z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti) 10 9
představenstvo odměny členů představenstva 650 550

sociální a zdravotní pojištění 215 49

dozorčí orgán odměny členům dozorčího orgánu 418 418
sociální a zdravotní pojištění 142 38

bývalé statutární a vzniklé či sjednané penzijní závazky bývalých členů O O

dozorčí orgány vyjmenovaných orgánů
sociální náklady O O

osobní náklady celkem 7715 6223
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PůJČKY, ŮVĚRY

statutární orgán - členové statutárního orgánu

Účetní jednotka neposkyda žádné půjčky či úvěry členům statutárních orgánů.

řídící orgán - vedení společnosti
Účetní jednotka neposkyda žádné půjčky či úvěry členům vedení společnosti

poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní fonně
včetně bvvalvchosob a členů těchto ore:ánů tis. Kč)

druh plnění statutární orgán - členové řídící orgány - vedení dozorčí rady
představenstva společnosti

rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok 2011

poskytnutá zajištění
bezplatná předání k Automobil 711 Automobil (688

užívárúosobrúch tis. Kč) tis. Kč))

automobilů
poskytnuté záruky
důchodové pripoiištčni
využívámslužeb
poskytovaných účetní
jednotkou
kapitálové životní pojištění
přísliby plnění
celkem 711 688

ÚČETNÍ ZÁSADY, METODY, OCEŇOVÁNÍ

1. informace o aplikaci obecných účetních zásad

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady.

2. způsoby oceňování

2.1. účtování a ocenění zásob

Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem B

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů, souvisejících s pořízením (např.
přepravné, poštovné). Zásoby vlastní účetní jednotka nevlastní.

2.2. ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou a eviduje:

od částky 40 tis. Kč včetně,
drobný dlouhodobý, hmotný majetek od 1 tis. Kč včetnč (majetek pořízený do roku 2000)

2.3. ocenění nehmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou a eviduje:

od částky 60 tis. Kč včetně.

2.4. ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka oceňuje hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností ve výši přímých nákladů a výrobní režie
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2.5. ocenění podílů

Účetní jednotka nevlastní žádné podíly v jiných společnostech

2.6. ocenění cenných papírů a derivátů

Cenné papíry a deriváty jsou oceňovány v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví. V současné době účetní jednotka
nevlastní žádné cenné papíry či deriváty, žádné finanční prostředky nejsou uloženy na terrnínovaném vkladu.

2.7. způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita.

2.8. změny oceňování

V běžném účetní období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu účetnímu období ke změnám v účetní metodice.

3. odepisování

Metoda odepisování odpovídá předpokládané ekonomické životnosti majetku.

Odepisování je zahájeno v měsíci následujícím po zařazení do užívání. V případě vyřazení před plným odepsáním majetku, je
odpisování ukončeno v měsíci jeho vyřazení,

Účetní odpisy se uplatňují lineárně, účtují měsíčně, od roku 2008, ročně (vzhledem k nevýznamnosti výše odpisů).

Z hlediska daňového je rovněž používána metoda lineárního odpisování. U dlouhodobého nehmotného majetku rovněž
metoda lineárního odpisování.

4. odchylky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu §7, odst. 5 zákona o
účetnictví.

DALŠí SKUTEČNOSTI

1. opravné položky k majetku

1.1. pohledávky

zpusob tvorb opravný ch položek u nepromlčených pohled
počet měsíců daňově ůčetně částka opravnápoložka

1 O
3 O
6 O
12 33 *
18 50 *
24 66 *
30 80 * 100 3931
36 100(*) 100 248

konkurs 100
ostatní O.. ... . .

ávek po lhůtě splatnosti (mimo konkurz)

(*) podrrunkou Jezahájení nzeru proti dlužníkovi podle předpisů o soudním či rozhodčím řízením
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1.2. jiný majetek
Tvorba opravných položek u jiného majetku je prováděna individuálně a vychází z inventarizace konkrétního druhu
majetku.

1.3. rekapitulace opravných položek

zůstatek k 1.1. tvorba rozpuštění zůstatek k 31.12.
Opravné
položky k rok rok rok rok rok rok rok rok

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

dlouhodobému majetku
zásobám
finančnímu majetku
pohledávkám - zák. 8a 4301 2053 O 2248 122 4179 4301
pohledávkám - zák. 8
pohledávkám - zák. 8c
jinému majetku

celkem 4301 2053 O 2248 122 O 4179 4301

2. přepočet údajů cizí měny na českou měnu

2.1. účetní jednotka používá denní kurz ČNB k datu účetního případu, pro oceněni závazků a pohledávek,
2.2. účetní jednotka v případě prodeje nebo nákupu cizí měny za českou měnu oceňuje kurzem nákupu (§24 odst. 6 zákona

o účetnictví),
2.3. účetní jednotka přepočítává pokladny a bankovní účty vedené v cizí měně vždy k poslednímu dni ve čtvrtletí.
2.4. veškerá aktiva a pasiva vyjádřená v cizí měně jsou k bilančnímu dni přepočítána směnným kurzem ČNB vyhlášeným

k tomuto dni.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZu ZISKU A ZTRÁTY

1. významné položky dlouhodobého majetku

druh majetku položka rozvahy P - přírůstek účetní zůstatková cena (tis. Kč)
Ú - ůbytek rok 2012 rok 2011

nehmotný majetek (SW C.I.l P 485 O
DTOS)

drobný DHM (výp.tech) B.IU - O 55

2.

3. odložený daňový závazek nebo pohledávka

ODLOZENA DAN (tis. Kč) pohledávka (+) závazek -)
titul roku 2012 rok 2011
rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen O O
účetní opravné položky k pohledávkám O O
účetní opravné položky k zásobám O O
neuplatněná daňová ztráta O O
neuhrazené závazky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení O O
pohledávky z titulu smluvních sankcí O O
jiný titul O O
základ pro odloženou daň O O
Odložená daň -> (+) pohledávka - (-) závazek O O
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4. rezervy

zůstatek k 1.1. tvorba čerpání zůstatek k 31.12.
REZERVY (tis. Kč) rok rok rok rok rok rok rok rok

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

zákonné rezervy
rezerva na daň z příjmů 1300 1400 1750 1300 1300 1400 1750 1300

celkem 1300 1400 1750 1300 1300 1400 1750 1300

5. rozpis dlouhodobých, krátkodobých bankovních úvěrů

Účetní jednotka nečerpala žádné bankovní úvěry. V roce 2011 byla jí poskytnuta půjčka ve výši 10 mil. Kč od mateřské
společnosti s úrokem obvyklým v okamžiku poskytnutí. V roce 2012 byly jí poskytnuty od mateřské společnosti půjčky
v celkové výši 41,7 mil. Kč, s úrokem obvyklým v okamžiku poskytnutí. Do bilančního dne zůstává z celkové výše
půjček neuhrazena jistina ve výši lOmil. Kč a z úroků částka 66,8 tis. Kč.

6. závazky, včetně úvěrů, kryté zástavním právem nebo zárukou, příp. jiným finančním instrumentem

Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté zástavním právem.

7. rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Účetní jednotka nemá žádný hmotný závazek zatížený zástavním právem.

8. rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely

Účetní jednotce byla v roce 2012 poskytnuta dotace (dar) od ČSOB ve výši 200 tis. Kč , účelově určený na zpracování
studie Koncepce financováni sportu v ČR.

9. přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Účetní jednotka nevlastní žádný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než účetní ohodnocení.
Ve vlastnictví není žádný majetek od koupený po finančním leasingu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. zřizovací výdaje

zřizovací výdaje
rok pořizovací cena oprávky zůstatková cena
2012 O O O
2010 O O O

vZřizovací výdaje byly po 5 letech od roku 1997 plne odepsany a v roce 2007 vyřazeny z dlouhodobého nehmotného majetku

2. pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

I počet měsíců

pohledávky o lhůtě splatnosti

I 6 a více

rok 2012 I rok 2011 I
z obchodního styku I ostatní I z obchodního styku I ostatní I

6 065 I I 7 944 I I
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3. pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze žádné pohledávky a závazky, jejichž splatnost je delší než 5 let. Takovéto závazky
neexistují aní v podrozvaze.

4. splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných
závazků veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních
orgánů

rok 2012 rok 2011
věřitel splatnost Kč věřitel splatnost Kč
VZP 10. 1. 2013 21 VZP 10. 1.2012 20
VOZP 10. 1. 2013 7 VOZP 10. 1.2012 7
OZP 10. 1. 2013 25 OZP 10. 1.2012 26
METAJ"A. 10. 1. 2013 1 METALA. 10. 1.2012 1
PSSZ 10. 1. 2013 96 OSSZ 10. 1.2012 106
FU Praha 10 20. 1. 2013 62 FU Praha 10 10. 1.2012 70
FU Praha 10 25. 1. 2013 5685 FU Praha 10 10. 1.2012 3472. , .. , .veskerezávazky kedrusestaveruucetmzávěrky bylyuhrazeny

5. pronajatý majetek (vlastní) uvedený v rozvaze

Účetní jednotka nepronajímá žádný vlastní majetek.

6. pronajatý majetek (cizí) uvedený v rozvaze

Účetní jednotka nemá v rozvaze uveden majetek, který by si pronajímala. Formou operativního pronájmu má účetní
jednotka poskytnuta 7 vozidel Škoda Octavia a dále vozidla Superb a Yeti od společnosti ŠKODA AUTO a.s.

7. drobný majetek neuvedený v rozvaze
Dále uvedený majetek vede účetní jednotka od roku 2012 na podrozvahových účtech 750 a 751.

rok 2012 rok 2011
název majetku ks pořizovací cena název majetku ks pořizovací cena

drobný majetek hmotný 119 601 drobný majetek hmotný 67 509
drobný majetek nehmotný 23 140 drobný majetek nehmotný 23 140

8. operativní pronájem

rok 2012 (tis. Kč)
zahájení ukončení název maietku splátky celkem uhrazené splátky neuhrazené splátky

Osobníautomobily 1044 1044

Celkem 1044 1044 O

9. penzijní závazky

Účetní jednotka nevykazuje žádné závazky tohoto charakteru.

10. významné události po datu účetní závěrky

U společnosti nedošlo k žádným významným událostem po datu účetní závěrky.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ÚČELOVÉM ČLENĚNÍ

Účetní jednotka nevolí tento výkaz v účelovém členění.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, EMITOVANÉAKCIE, DLUHOPISY, PODÍLY

1. zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

rok 2012 rok 2011

základní kapitál 6000 6000
zákonný rezervní fond 1170 1083
statutární fondy 3 3
ostatní fondy 1 1
nerozdělený zisk minulých let 17 916 16274
neuhrazená ztráta minulých let O
výsledek hospodaření běžného období 3230 1729
vlastní kapitál ceUkeDl 28320 25090

2. emise

rok 2012 rok 2011

upsané akcie - -

z toho zvýšený kapitál - -

emitované akcie - -

emitované dluhopisy - -

upsané podíly - -

z toho zvýšený základní kapitál - -

3. základní kapitál

VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI

1. výnosy z běžné činnosti

druh výnosu rok 2012 rok 2011
celkem tuzemsko zahraničí celkem tuzemsko zahraničí

tržby za produkty 1794 1794 1238 1238
tržby za prodej vstupenek 21981 21768 213 15245 14923 322
LOH a vstupů do ČD LOH
tržby za prodej dopravy, 31287 27515 3772 433 433
bospitalirv, ubytování •..
tržby za reklamní služby 263677 260 351 3326 104184 104184
tržby za prodej materiálu a 3729 3362 367 O
zboží
ostatní výnosy 1716 1716 3073 3073

celkem 324184 316506 7678 124173 123 851 322

2. výnosy z mimořádné činnosti

Účetní jednotka v letech 2011 a 2012 nevykazovala žádné mimořádné výnosy
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--_._----

VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ

podpis statutárního orgánu Ing. Jiří Kejval,
předseda představenstva

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy.

v Praze dne 4.05.2013

sestavil Věra Štréblová




