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Zpráva předsedy 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 2008 

 
V roce 2008 pracovala ČO a.s. s partnerským poolem ve složení: 
 
4 generální partneři  Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, ČEZ , Transgas 
 
6 oficiálních partnerů  adidas, Česká pojišťovna, Skanska, Unipetrol,  
 Zentiva 
 
4 hlavní mediální partneři  Česká televize, Český rozhlas, iDNES.cz, MF DNES 
 
3 mediální partneři  Euro, Xantypa, Outdoor Akzent 
 
3 dodavatelé ČOV Klimatex, Lenovo, Nutrend 
 



 

Všichni partneři byli na základě smluvních podmínek osloveni s nabídkou na 
olympijský cyklus 2009 – 2012. GE Money Bank má na tento cyklus smlouvu jiţ 
uzavřenu. Další pokračování spolupráce nepotvrdily firmy adidas, Unipetrol 
a Skanska. Z dodavatelů zájem o spolupráci projevila firma Nutrend a navýšila plnění, 
firma Klimatex bohuţel nenaplnila své závazky a zájem o pokračování spolupráce 
nebyl ani ze strany ČO. V programu MOV bylo nahrazeno Lenovo firmou ACER, se 
kterou se zatím na našem území nepodařilo navázat kontakt, vzhledem k jejich velmi 
malému zastoupení. 
 
 
LOH 2008 

 
První polovina roku 2008 byla věnována intenzivnímu dokončování příprav na 

zajištění hospitality programů partnerů a Českého olympijského domu v Pekingu. 
Z hlediska ekonomických výsledků povaţujeme celkový projekt Peking 2008 za více 
neţ úspěšný. Podařilo se prodat 145 komerčních balíčků nad rámec smluv a tím se 
poprvé v historii Českých olympijských domů stal tento program ziskovým. 

Účastníci zájezdů, partneři a hosté ČOV měli k dispozici ubytování ve dvou 
špičkových hotelích Gloria Plaza a New Otani. ČOD byl umístěn v hotelu Gloria 
Plaza na ploše více neţ 500 m2 a nabízel svým hostům bohatý program, moţnost 
získání veškerých dostupných informací jak o olympijských hrách, jejich průběhu, 
sportovních výsledcích, tak i o moţnostech poznávacích výletů ve městě a jeho okolí. 
Prostor ČOD i celé lobby hotelu bylo v reţii ČO ozdobeno fotografiemi českých 
sportovců a jednotným designem vytvořeným speciálně pro tuto akci. V přízemí 
hotelu probíhala ve spolupráci s agenturou Czechtourism prezentace České 
republiky pro veřejnost. Ve stánku byly k dispozici letáky propagující českou 
republiku, mapy a prospekty, probíhaly ukázky broušení skla a zájemci mohli 
jednorázově navštívit i uzavřené prostory ČOD. 

Velmi se osvědčila spolupráce s Čedokem, který právě pro provoz ČOD zajistil 
vysoce kvalifikované pracovníky na Helpdesk, fungující v téměř 24 hodinovém 
provozu pro všechny návštěvníky. Catering ČOD zajišťovala česká firma 
Euroagentur. 
 
 
Prezentace partnerů v roce 2008 

 
Úspěšně pokračovalo také plnění smluvních povinností směrem k partnerům 

v oblasti jejich mediální prezentace a PR. 
Pro období od začátku roku do srpna 2008  byla připravena silná mediální 

kampaň k LOH, která zahájila dnem ročního výročí do konání LOH. Celá mediální 
kampaň byla zaloţena na myšlence: „Nová generace přináší nové úspěchy“. 
Podařilo se v ní vyuţít fotografie sportovců, kteří mají uzavřenu Smlouvu 
o nadstandardní podpoře v kombinaci s nyní jiţ neaktivními, úspěšným olympioniky. 
Kreativním zpracováním kampaně se daří nejen propagovat partnery ČOT, ale také 
připomenout veřejnosti bývalé úspěšné olympioniky a posílit pozici loga Českého 
olympijského týmu v povědomí lidí. Ve druhé polovině roku byl diskutován model 
mediální kampaně pro Vancouver. Po pozitivním zhodnocení bylo rozhodnuto 
pokračovat v duchu předešlé kampaně i pro zimní olympijské hry. 



 

V roce 2008 byla Českou olympijskou pořádána celá řada akcí, které poskytly 
prostor pro maximální prezentaci partnerů ČOT a podporu hodnoty loga. 
 
 
Přehled akcí roku 2008: 

 
- Slavnostní setkání partnerů ČOT, s představiteli ČOV a české politické sféry 

v souvislosti s oslavou čínského Nového roku v hotelu Intercontinental 
proběhlo za účasti čínské velvyslankyně v České republice. 

 
- Setkání Českého klubu olympioniků - společenský večer pro 700 bývalých 

i současných olympioniků. ČO a.s. se podařilo komerčním přístupem i změnou 
organizace sníţit náklady oproti Plesu olympioniků, aniţ by se sníţila kvalita 
celé akce. 

 
- Předávání cen Fair Play – na organizaci slavnostního aktu se ČO podílela 

organizačně. 
 

- Výstava fotografií v rámci maratónského Expa – akce s vysokou návštěvností, 
kde kvalita výstavy získávala značnou pozornost veřejnosti. 

 
- Soutěţ Sport Amatér Foto – jiţ sedmým rokem probíhá soutěţ fotoamatérů, 

její obliba stále roste a výrazně se zvýšila účast veřejnosti, v roce 2008 se 
zúčastnilo téměř 300 autorů. Vyhlášení vítězů na vernisáţi výstavy Sport Foto 
pro profesionální fotografy výrazně zvyšuje atraktivitu soutěţe pro zúčastněné. 

 
- Olympiáda dětí a mládeţe – pracovníci ČO a.s. se významně podíleli na 

přípravě i organizaci této akce, která proběhla ve Zlíně, Roţnově a přilehlých 
v posledním týdnu června. Na ODM byla instalována i výstava k prvním 
olympiádám, tato výstava je putovní po jednotlivých krajích, celou organizaci 
putování má na starosti ČO a.s. 

 
- Běh olympijského dne – ČO se podařilo zajistit cca 7500 triček pro většinu 

zúčastněných závodníků v 15 městech České republiky. Zúčastnilo se téměř 
14 tisíc běţců. 

 
- 16.7.2008 v návaznosti na nominační plénum ČOV zajišťovala ČO slavnostní 

rozloučení se sportovci před odletem na LOH v Senátu ČR za účasti jeho 
předsedy a dalších významných hostů. 

 
- SPORT FOTO – zahájení výstavy Sport Foto v Praze na Staroměstské radnici 

má jiţ svou tradici, vernisáţ proběhla 1. října po ukončení olympijských her 
v Pekingu. i za účasti fotografické legendy pana Stanislava Tereby. V roce 
2009 bude výstava putovat do Olomouce, Brna, Hradce Králové a Plzně. Ve 
všech městech měla velký úspěch a vysokou návštěvnost. Většina měst, která 
se na výstavách spolupodílela má zájem na spolupráci i pro další roky. 

 
 



 

Závěr  

 
Česká olympijská a.s. v roce 2008 splnila plánované úkoly a posunula některé 

z realizovaných akcí na výrazně kvalitativně vyšší úroveň. Zabezpečila na vysoké 
úrovni z hlediska kvality a především ekonomických výsledků celý hospitality 
program včetně Českého olympijského domu na letních olympijských hrách 
v Pekingu. Nadále intenzivně pracuje na realizaci partnerských smluv a na zvýšení 
hodnoty loga Českého olympijského týmu. 
 

  
 Ing. Jiří Kejval 
 předseda představenstva 



 

Hospodaření společnosti 

 
 
 
Výsledek hospodaření 
 

Společnost ukončila své běţné hospodaření /před zaúčtováním daně z příjmu 
právnických osob/ ziskem 12.521.601,43 Kč. Po zaúčtování daně je výsledek 
hospodaření v podobě zisku 9.543.683,03 Kč. 
 
 
Výnosy 
 
Společnost dosáhla za rok 2008 výnosů ve výši 239.371.452,20 Kč.  
 
 
Náklady 
 

Společnost měla za rok 2008 náklady ve výši (včetně daně) 229.827.769,17 Kč. 
Z hlediska struktury nákladů je nejvýznamnější poloţkou poloţka inzerce 
a reklama ve výši 55.502.146,83 Kč, úhrady sportovním svazům 38.483.465,22 Kč, 
sportovní materiál a oblečení ve výši 18.482.890,90 Kč.  
 
 

  
  Ing. Jiří Kejval 
 předseda představenstva 
 



 

Vedení společnosti 

 
 
 
DOZORČÍ RADA V ROCE 2008 
 
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Pilný 
 
Členové dozorčí rady PaedDr. Ladislav Malý 
 PaedDr. Tomáš Hluštík 

 
 
PŘEDSTAVENSTVO V ROCE 2008 
 
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 



 

Česká olympijská a.s. 

 
 
 
SLOŽENÍ PRACOVNÍKŮ V ROCE 2008 
 
Ing. Alena Kindová  - výkonná ředitelka  
 
Ing. Martina Balcarová - manaţer (mateřská dovolená od 18.8.2007) 
 
Mgr. Blanka Konečná - manaţer (nástup po mateřské dovolené 
 15.10.2008 – půl úvazku) 
 
Richard Mrázek  - manaţer 

 
Hana Počtová - manaţer (do 30.11.2008) 

 
Mgr. Naďa Černá - manaţer 

 
Mgr. Libuše Tůmová - manaţer (nástup 1.10.2008) 

 
Ing. Blanka Davidová - manaţer kanceláře 
 
Monika Chalupecká - asistentka 



 

Návrh představenstva na vypořádání výsledku 
hospodaření společnosti 

 
 
Česká olympijská a.s. 

IČ: 25 26 87, se sídlem: Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
 
 
 
Představenstvo společnosti Česká olympijská a.s. (dále jako „společnost“) předkládá 
tímto v souladu s ustanovením § 192 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní 
zákoník, a ustanovením čl. 14 odst. 3 písm. d) stanov společnosti jedinému akcionáři 
vykonávajícímu působnost valné hromady společnosti tento Návrh představenstva 
na vypořádání výsledku hospodaření společnosti Česká olympijská a.s. za rok 
2008: 

 
 
Představenstvo navrhuje Valné hromadě ČO a.s.: 

 
1. schválit účetní závěrku za rok 2008 
2. odsouhlasit následující rozdělení zisku společnosti po zdanění ve výši 

9.543.683,03 Kč takto: 

 převod do rezervního fondu ve výši 477.184,- Kč 

 převod částky 9.066.499,03 do nerozděleného zisku  
 
 
 
 
V Praze dne 1.6.2009 

  
 …………………………………………… 
 za představenstvo Ing. Jiří Kejval 
 předseda představenstva 
 



 
 
 
 
 
 

Česká olympijská a.s. 

Účetní závěrka 

 

a 

Auditorská zpráva 

za rok končící 31. prosince 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditor: Member: 

    
INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. 
Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 
Tel: +420 224 933 658; Fax +420 224934 
101 
secretary@interexpert.cz 
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Zpráva nezávislého auditora 

 

 
Společnost: Česká olympijská a.s. 

Sídlo: Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
Obchodní rejstřík: Oddíl B, Vložka 5522 

Identifikační číslo: 252 68 708 

Rozvahový den: 31.12.2008 
Předmět podnikání / 
činnosti: 

Činnost při organizaci a realizaci společenských akcí 

 
Zpráva o účetní závěrce 
 
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, 
přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 
1.1.2008 do 31.12.2008 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých 
významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této 
účetní závěrky. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

 
Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární 
orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní 
kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné 
účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. 
 
Odpovědnost auditora 
 
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik 
auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné 
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové presentace účetní závěrky. 
 
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 
 



Výrok auditora 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
a finanční situace společnosti k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 
 
INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. 
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1 
Licence KA 267 
 
 
Ing. Emil Bušek, jednatel a auditor 
Osvědčení KA 1325 
 
 

Datum: 27-03-2009 

Podpis 
auditora:  

 
 



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

ROZVAHA  

K 31.12.2008 

(v tis. Kč) 

      
Označ. Text 

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ 
OBDOBÍ 
(NETTO) BRUTTO KOREKCE NETTO 

  AKTIVA CELKEM 45 196 355 44 841 59 698 

A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál     0   

B Dlouhodobý majetek 312 281 31 33 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B.I.1. Zřizovací výdaje     0   

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     0   

B.I.3. Software     0   

B.I.4. Ocenitelná práva     0   

B.I.5. Goodwill     0   

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     0   

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     0   

B.I.9.       0   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 312 281 31 33 

B.II.1. Pozemky     0   

B.II.2. Stavby     0   

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 312 281 31 33 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů     0   

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata     0   

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek     0   

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     0   

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     0   

B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)     0   

B.II.10       0   

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách     0   

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem     0   

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     0   

B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv     0   

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     0   

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     0   

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     0   

B.III.8       0   

 

 

 

 

 



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

 

ROZVAHA 

K 31.12.2008 

(v tis. Kč) 

 

C Oběžná aktiva 44 714 74 44 640 45 787 

C.I. Zásoby 83 0 83 772 

C.I.1. Materiál 83   83 772 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary     0   

C.I.3. Výrobky     0   

C.I.4 Zvířata     0   

C.I.5. Zboží     0   

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby     0   

C.I.7.       0   

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů     0   

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba     0   

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv     0   

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení     0   

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zásoby     0   

C.II.6. Dohadné účty aktivní     0   

C.II.7. Jiné pohledávky     0   

C.II.8 Odložená daňová pohledávka     0   

C.II.9       0   

C.III. Krátkodobé pohledávky 21 624 74 21 550 29 586 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 19 989 74 19 915 15 093 

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba     0   

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv     0   

C.III.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení     0 98 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     0   

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 1 635   1 635 1 177 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy     0 13 164 

C.III.8. Dohadné účty aktivní     0 41 

C.III.9. Jiné pohledávky     0 13 

C.III.10       0   

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 23 007 0 23 007 15 429 

C.IV.1. Peníze 74   74 57 

C.IV.2. Účty v bankách 22 933   22 933 15 372 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly     0   

C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     0   

C.IV.5       0   

D.I Časové rozlišení 170 0 170 13 878 

D.1.1 Náklady příštích období 170   170 13 878 

D.1.2 Komplexní náklady příštích období     0   

D.1.3 Příjmy příštích období     0   

D.1.4           

 



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

ROZVAHA  
 K 31.12.2008 
 (v tis. Kč) 
 

     
Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ  MINULÉ OBDOBÍ  

 

   PASIVA CELKEM 44 841 59 698 
 A. Vlastní kapitál 19 450 9 907 
 A.I. Základní kapitál 6 000 6 000 
 A.1.1 Základní kapitál 6 000 6 000 
 A.1.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     
 A.1.3 Změny základního kapitálu     
 A.1.4       
 A.II. Kapitálové fondy 1 1 
 A.II.1. Emisní ážio     
 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 1 1 
 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)     
 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)     
 A.II.5.       
 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 413 313 

 A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 410 310 
 A.III.2 Statutární a ostátní fondy 3 3 
 A.III.3       
 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 492 1 572 
 A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 3 492 6 687 
 A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let   -5 115 
 A.IV.3       
 

A.V.1 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 9 544 2 021 

 A.V.2.       
 B Cizí zdroje 11 394 23 955 
 B.I. Rezervy 3 000 1 600 
 B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů     
 B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky     
 B.I.3 Rezerva na daň z příjmu 3 000 1 600 
 B.I.4 Ostatní rezervy     
 B.I.5.       
 B.II. Dlouhodobé závazky 0 -4 
 B.II.1 Závazky z obchodních vztahů     
 B.II.2 Závazky  - ovládající a řídící osoba     
 B.II.3 Závazky - podstatný vliv     
 

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

sdružení     
 B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy     
 B.II.6 Vydané dluhopisy     
 B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě     
 B.II.8 Dohadné účty pasivní     
 B.II.9 Jiné závazky     
 B.II.10 Odložený daňový závazek   -4 
 B.II.11       
 



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

ROZVAHA  
 K 31.12.2008 
 (v tis. Kč) 
 

     B.III. Krátkodobé závazky 8 394 22 359 
 B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 3 050 12 268 
 B.III.2 Závazky  - ovládající a řídící osoba     
 B.III.3 Závazky - podstatný vliv     
 

B.III.4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení   2 
 B.III.5 Závazky k zaměstnancům 182 184 
 B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 127 129 
 B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace 4 566 1 814 
 B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy   7 793 
 B.III.9 Vydané dluhopisy     
 B.III.10 Dohadné účty pasivní 469 169 
 B.III.11 Jiné závazky     
 B.III.12       
 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 
 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé     
 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry     
 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci     
 B.IV.34       
 C. Časové rozlišení 13 997 25 836 
 C.I.1 Výdaje příštích období     
 C.I.2 Výnosy příštích období 13 997 25 836 
 C.I.3.       
 

     

 
V Praze dne 9. března 2009 

   

 

……………………………………………………………….. 
Ing. Jiří Kejval 

předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s. 

 

 

 
 
 
 
 
 



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

K 31.12.2008 
(v tis. Kč) 

    
Označ. Text 

SKUTEČNOST  v  

BĚŽNÉM OBDOBÍ MINULÉM OBDOBÍ 

I. Tržby za prodej zboží   71 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží   69 

+ Obchodní marže   2 

II. Výkony 238 935 95 100 

II.1. Tržby za prodej vlastních  výrobků a služeb   95 100 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 238 935   

II.3. Aktivace     

B. Výkonová spotřeba 220 325 85 825 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 19 409 3 834 

B.2. Služby 200 916 81 991 

+ Přidaná hodnota 18 610 9 277 

C. Osobní náklady 5 794 4 518 

C.1. Mzdové náklady 3 550 2 818 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 968 696 

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 1 216 944 

C.4. Sociální náklady 60 60 

D. Daně a poplatky 4 63 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 1 175 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 0 11 

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   11 

III.2 Tržby z prodeje materiálu     

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku      

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu     

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 50 -3 

IV. Ostatní provozní výnosy 364 1 722 

H. Ostatní provozní náklady 132 2 653 

V. Převod provozních výnosů     

I. Převod provozních nákladů     

* Provozní výsledek hospodaření 12 993 3 604 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů  a podílů     

J. Prodané cenné papíry a podíly     

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 

VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem     

 



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

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
K 31.12.2008 

(v tis. Kč) 

    

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů  a podílů     

VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku     

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku     

K. Náklady z finančního majetku     

IX. 
Výnosy z přecenění majetkových cenných 
papírů a derivátů     

L. 
Náklady z přecenění majetkových cenných 
papírů a derivátů     

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti     

X. Výnosové úroky   12 

N. Nákladové úroky     

XI. Ostatní finanční výnosy 73 473 

O. Ostatní finanční náklady 544 474 

XII. Převod finančních výnosů     

P. Převod finančních nákladů     

* 
Výsledek hospodaření z finančních 
operací -471 11 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 978 1 594 

Q.1. splatná 2 974 1 600 

Q.2. odložená 4 -6 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 9 544 2 021 

XIII. Mimořádné výnosy     

R. Mimořádné náklady     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 

S.1. splatná     

S.2 odložená     

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům     

*** Výsledek hospodaření za účetní období 9 544 2 021 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 12 522 3 615 

 
V Praze dne 9. Března 2009 

 
……………………………………………………………….. 

Ing. Jiří Kejval 

předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s. 



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

 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
k 31.12.2008 

(v tis. Kč) 

     

 
Označ. Text Znak 

SKUTEČNOST VE 

SLEDOVANÉM 
OBDOBÍ 

SKUTEČNOST V 

MINULÉM  
OBDOBÍ 

P.  Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období   15 429 7 958 

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) 

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním (+/-) 12 522 3 616 

A 1. Úpravy o nepeněžní operace   1 901 149 

A 1.1. 

Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému 
majetku  (+/-) 1 175 

A 1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv (+/-) 1 919 -3 

A 1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)   -11 

A 1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku  (-)     

A 1.5. 

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou 
kapitalizovaných,vyúčtované výnosové úroky (+/-) -19 -12 

A 1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)     

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 
mimořádnými položkami   14 423 3 765 

A 2. 
Změna stavu nepeněžních složek pracovního 
kapitálu   -4 825 4 918 

A 2.1. 

Změna stavu pohledávek z  provozní  činnosti, aktivních účtů 
časového rozlišení  a dohadných účtů aktivních (+/-) 8 461 -26 148 

A 2.2.. 

Změna stavu závazků  z  provozní činnosti, pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) -13 974 31 838 

A 2.3.. Změna stavu zásob  (+/-) 688 -772 

A 2.4. 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 
do peněžních prostředků a ekvivalentů (+/-)     

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a mimořádnými položkami    9 598 8 683 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)     

A.4. Přijaté úroky (+) 19 12 

A.5. 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně 
za minulá období (-) -2 039 -1 235 

A.6. 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které 
tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné 
daně z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)     

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)     

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti   7 578 7 460 

 



Česká olympijská a.s. 
Praha 10, Benešovská 6 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
k 31.12.2008 

(v tis. Kč) 

     
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

B.1. Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku (-)     

B.2.. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (+)   11 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-)     

B.4. Peněžní toky  z nákupu podniku (+/-)     

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k  investiční 
činnosti   0 11 

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

C.1. 

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových 
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční 
činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty (+/-)     

C.2. 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
ekvivalenty (+/-) 0 0 

C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního 
fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)     

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům  (-)     

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů  (+)     

C.2.4. Úhrada ztráty společníky  (+)     

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)     

C.2.6. 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku, vč. srážkové daně 
vztahující se k těmto nárokům,vč. finančního vypořádání se 
společníky v.o.s. a komplementáři  k.s. (-)     

C.3   (+)     

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k  finanční 
činnosti   0 0 

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků   7 578 7 471 

R Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období   23 007 15 429 

 
V Praze dne 9. Března 2009 

 
……………………………………………………………….. 

Ing. Jiří Kejval 

předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s. 

 



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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
k 31.12.2008 

(v tis. Kč) 

           

 
    

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 

 

Počáteční stav k 
1.1.2008 Zvýšení Snížení 

Stav k 
31.12.2008 

Počáteční stav 
k 1.1.2007 Zvýšení Snížení 

Stav k 
31.12.2007 

 
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku  (411) 6 000     6 000 6 000     6 000 

 
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku  (419)       0       0 

 
C.1 Základní kapitál (411+/-419) 6 000 XXX XXX XXX 6 000 XXX XXX XXX 

 
C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-252)       0       0 

 
C. Základní kapitál (C.1 + C.2) XXX XXX XXX 6 000 XXX XXX XXX 6 000 

 
D. Emisní ážio  (412)       0       0 

 
E. Rezevní fondy  (421) 310 100   410 310     310 

 
F. Ostatní fondy ze zisku  (422,423,427) 3     3 3     3 

 
G. Kapitálové fondy  (413) 1     1 1     1 

 
H. Rozdíly z přecenění nezahrnutého do  výsledku hospodaření       0       0 

 
I. Zisk účetních období (428 + D431) 6 687   3 195 3 492 6 687     6 687 

 
J. Ztráta účetních období (429 + MD431) -5 115 2 021 -3 094 0 -5 115     -5 115 

 
K. Zisk / ztráta za účetní období  po zdanění XXX XXX XXX 9 544 XXX XXX XXX 2 021 

 
                    

 
  Vlastní kapitál celkem (součet C. až K.) 7 886 2 121 101 19 450 7 886 0 0 9 907 
 

V Praze dne 9. Března 2009 

 
……………………………………………………………….. 

Ing. Jiří Kejval 

předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s. 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
k 31. 12. 2008 

sestavená dle §39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Údaje jsou uváděny v tis. Kč 
 
OBECNÉ ÚDAJE 
 

obchodní firma Česká olympijská a.s. 
sídlo Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00 

IČ 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. 2008 

okamžik sestavení účetní 
závěrky 

9. března 2009 

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 
2008 2006 

Vklad tj. % vklad tj. % 

Český olympijský 
výbor 

Praha 10, Benešovská 6, PSČ 110 
00 

6 000 100 6 000  100 

 
POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 
 
V uplynulém účetním období nedošlo v obchodním rejstříku ke změnám. Volby nového představenstva a dozorčí 
rady se uskutečnily v únoru roku 2009. K datu sestavení účetní závěrky nebyly změny zapsány v obchodním rejstříku.  
 
ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 

jméno příjmení titul funkce jméno příjmení titul funkce Od 

Jiří Zedníček Ing. předseda 
představenstva 

Jiří Kejval Ing. předseda 
představenstva 

02/08 

Jiří Kynos Ing. člen představenstva Jiří Kynos Ing. člen 
představenstva 

02/08 

Jiří Kejval Ing. člen představenstva Alena  Kindová Ing. člen 
představenstva 

02/08 

Karel Pilný Ing. předseda dozorčí rady Karel Pilný Ing. předseda dozorčí 
rady 

02/08 

Tomáš Hluštík PaedDr. člen dozorčí rady Malý Ladislav PaedDr. člen dozorčí rady 02/08 

Ladislav Malý PaedDr. člen dozorčí rady Pollert Jaroslav Prof.Ing.Dr
.Cs. 

člen dozorčí rady 02/08 

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



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
k 31. 12. 2008 

sestavená dle §39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
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ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY 
 

  rok 2008 rok 2007 

zaměstnanci 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 7 6 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 1 1 

mzdové  náklady 
mzdové náklady celkem 3 550 2 818 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 872 724 

sociální a 
zdravotní pojištění 

sociální a zdravotní pojištění celkem 1 129 944 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 339 253 

ostatní sociální   
náklady 

ostatní sociální náklady celkem 60 60 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 10 10 

představenstvo odměny členů představenstva 529 384 

sociální a zdravotní pojištění 48 0 

dozorčí orgán 
odměny členům dozorčího orgánu 439 312 

sociální a zdravotní pojištění 39 0 

bývalé statutární a 
dozorčí orgány 

vzniklé či sjednané penzijní závazky bývalých 
členů vyjmenovaných orgánů 

0 0 

sociální náklady 0 0 

osobní náklady celkem 5 794 4518 

 
PŮJČKY, ÚVĚRY 
 
statutární orgán – členové statutárního orgánu 
 
Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky či úvěry členům statutárních orgánů. 

 
řídící orgán – vedení společnosti 
Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky či úvěry členům vedení společnosti 
 

druh plnění 

poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněţní, tak v nepeněţní 
formě 

včetně bývalých osob a členů těchto orgánů (tis. Kč) 

statutární orgán – 
členové 

představenstva 

řídící orgány – vedení  
společnosti 

dozorčí rady 

rok  
2008 

rok  
2007 

 rok  2008 rok  2007  rok  
2008 

rok  
2007 

 

poskytnutá zajištění          

bezplatná předání k 
užívání osobních  
automobilů 

   Automobil 
(802 tis. Kč) 

Automobil 
(729 tis. Kč) 

    

poskytnuté záruky          
důchodové připojištění          

využívání služeb  
poskytovaných účetní    
jednotkou 

         

kapitálové životní 
pojištění 

         

přísliby plnění          

celkem    802 729     
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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 včetně (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 

 
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. V majetku eviduje termínovaný vklad u Komerční banky a.s., 
jehož nominální  hodnota k bilančnímu dni činí 302 tis. Kč. 

 
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,  
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Účetní odpisy se uplatňují lineárně, účtují měsíčně, od roku 2008, ročně. 

 
Z hlediska daňového je rovněž používána 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 poloţky k majetku 
 

1.1. pohledávky 
 

způsob tvorby opravných poloţek u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti (mimo 
konkurz) 

 

počet 
měsíců 

daňově účetně částka opravná 
poloţka 

1 0    

3 0    

6 20 80 74 74 
12 33(*)    

18 50(*)    

24 66(*)    

30 80(*)    

36 100(*)    

konkurs 100    

ostatní 0    

 
(*) podmínkou je zahájení řízení proti dlužníkovi podle předpisů o soudním či rozhodčím řízením 

 
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 

 

Opravné 
 poloţky k 

zůstatek 
k 1.1. 

tvorba rozpuštění zůstatek k 31.12. 

rok   
2008 

rok   
2007 

 rok   
2008 

rok   
2007 

 rok   
2008 

rok   
2007 

 rok   
2008 

rok   
2007 

 

dlouhodobému majetku             

zásobám             

finančnímu majetku             

pohledávkám – zák. § 8a 24 27  74 24  24 27  74 24  

pohledávkám – zák. § 8             

pohledávkám – zák. § 8c 0   24 19  24 19  0   

jinému majetku             

             
celkem 24 27  98 43  48 46  74 24  
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2. přepočet údajů cizí měny na českou měnu 
 

2.1. účetní jednotka používá denní kurz ČNB k datu účetního případu, pro ocenění 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 poloţky dlouhodobého majetku 
 

druh majetku 
poloţka 
rozvahy 

P - 
přírůstek 

účetní zůstatková cena 
(tis. Kč) 

Ú - 
úbytek 

rok 2008 rok 2007  

kancelářské stroje B.II.3 - 0 0  

inventář B.II.3 - 0 32  
fotodokumentace B.I.6.. - 0 0  

drobný DHM 
(nábytek) 

B.II.3 - 0 0  

 
2. doměrky za minulá léta, zaúčtované v nákladech běţného období 

 

druh daně 
(odvodu SP, ZP) 

výše 
doměrku 

vztahuje se  
k účetnímu 

období 

rok 2008 rok 2007 

DZPPO 2007 -26 2007 -26  

 
3. odloţený daňový závazek nebo pohledávka 

 

ODLOŢENÁ DAŇ (tis. Kč) pohledávka (+)   
závazek (-) 

titul rok 
2008 

rok 
2007 

 

rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen 0 0  

účetní opravné položky k pohledávkám 0 -19  

účetní opravné položky k zásobám 0 0  

neuplatněná daňová ztráta 0 0  

neuhrazené závazky z titulu smluvních pokut a úroků 
z prodlení 

0 0  

pohledávky z titulu smluvních sankcí 0 0  

jiný titul 0 0  

základ pro odloženou daň 0 -19  

Odloţená daň => (+) pohledávka – (-) závazek 0 -4  
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4. rezervy 

 

REZERVY (tis. Kč) 

zůstatek k 1.1. tvorba čerpání zůstatek 
k 31.12. 

rok   
2008 

rok   
2007 

 rok   
2008 

rok   
2007 

 rok   
2008 

rok   
2007 

 rok   
2008 

rok   
2007 

 

zákonné rezervy             

rezerva na daň 
z příjmů 

1600 0  3000 1600  1600 0  3000 1600  

             

celkem 1600 0  3000 1600  1600 0  3000 1600  

 
5. rozpis dlouhodobých, krátkodobých bankovních úvěrů 

 
Účetní jednotka nečerpala žádné úvěry. 

 
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 zatíţeného zástavním právem  

 
Účetní jednotka nemá žádný hmotný závazek zatížený zástavním právem. 

 
8. rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely 

 
Účetní jednotka v letech 2007-2008 nepřijala žádné dotace. 

 
9. přehled majetku s výrazně rozdílným trţním a účetním ohodnocením  

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

 
DŮLEŢITÉ INFORMACE 
 
1. zřizovací výdaje 
 

zřizovací výdaje 

rok pořizovací 
cena 

oprávky  
zůstatková 
cena 

2008 0 0 0 

2007 0 0 0 

 
Zřizovací výdaje byly po 5 letech od roku 1997 plně odepsány a v roce 2007 vyřazeny z dlouhodobého nehmotného 
majetku 
 
2. pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 
 

pohledávky po lhůtě splatnosti 
 

počet 
měsíců 

rok 2008 rok 2007 

z obchodního 
styku 

ostatní z obchodního 
styku 

ostatní 

6 a více 74  24  
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závazky po lhůtě splatnosti 

 

počet 
měsíců 

rok 2008 rok 2007 

z obchodního 
styku 

ostatní z obchodního 
styku 

ostatní 

6 a více 881  356  

 
3. pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší neţ pět let 
 

Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze žádné pohledávky a závazky, jejichž splatnost je delší než 5 let. Takovéto 
závazky neexistují ani 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 2008 rok 2007 

věřitel  splatnost Kč věřitel  splatnost Kč 

VZP 10. 1. 2009 13 VZP 10. 1.2008 11 

VOZP 10. 1. 2009 3 VOZP 10. 1.2008 0 

OZP 10. 1. 2009 25 OZP 10. 1.2008 26 

METAL A. 10. 1. 2009 1 METAL A. 10. 1.2008 0 

PSSZ 10. 1. 2009 85 OSSZ 10. 1.2008 92 

FÚ Praha 10 10. 1. 2009 49 FÚ Praha 10 10. 1.2008 66 

FÚ Praha 10 10. 1. 2009 4 517 FÚ Praha 10 10. 1.2008 1 748 

 
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. 
 
7. drobný majetek neuvedený v rozvaze 

Dále uvedený majetek vede účetní jednotka od roku 2008 na podrozvahových účtech 750 a 751. 
 

rok 2008 rok 2006 

název majetku ks pořizovací 
cena 

název majetku ks pořizovací 
cena 

drobný majetek hmotný 30 406 drobný majetek hmotný 30 295 

drobný majetek 
nehmotný 

7 79 drobný majetek 
nehmotný 

1 16 
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8. operativní pronájem 
 

rok 2008 (tis. Kč) 

zahájení ukončení 
název majetku 

splátky 
celkem 

uhrazené 
splátky 

neuhrazené 
splátky 

  automobil ŠKODA 
Octavia com 1,9 
TDI 

244 244 0 

  automobil ŠKODA 
Octavia 2,0 110 kW 

239 239 0 

  Celkem 483 483 0 

 
9. penzijní závazky 
 

Účetní jednotka nevykazuje žádné závazky tohoto charakteru. 
 
10. významné události po datu účetní závěrky 
 
U společnosti nedošlo, s výjimkou změn v osobách členů statutárních orgánů,  k jiným  významným událostem po 
datu účetní závěrky. 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ÚČELOVÉM ČLENĚNÍ 
 
Účetní jednotka nevolí tento výkaz v účelovém členění. 
 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL, EMITOVANÉ AKCIE, DLUHOPISY, PODÍLY 
 

1. zvýšení nebo sníţení vlastního kapitálu 
 

 
rok 
2008 

rok 
2007 

základní kapitál 6 000 6 000 

zákonný rezervní fond 410 310 

statutární fondy 3 3 

ostatní fondy 1 1 

nerozdělený zisk minulých let 3 492 6 687 

neuhrazená ztráta minulých let 0 -5 115 
výsledek hospodaření běžného období 9 544 2 021 

vlastní kapitál celkem 19 450 9 907 

 
2. emise 

 

 
rok 
2008 

rok 
2007 

upsané akcie - - 

z  toho zvýšený kapitál - - 

emitované akcie - - 

emitované dluhopisy - - 

upsané podíly - - 

z toho zvýšený základní kapitál - - 
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3. základní kapitál 

 

rok 2008 

společník výše podílu 
v % 

nesplacený 
vklad 

lhůta 
splatnosti 

Český olympijský 
výbor 

100 0 - 

 

rok 2007 

společník výše podílu 
v % 

nesplacený 
vklad 

lhůta 
splatnosti 

Český olympijský 
výbor 

100 0 - 

 
VÝNOSY Z BĚŢNÉ ČINNOSTI 
 
1. výnosy z běţné činnosti 
 

druh výnosu 
rok 2008 rok 2007 

celkem tuzemsko zahraničí celkem tuzemsko zahraničí 

tržby za produkty  2 482 2 482  700 700  

tržby za reklamní 
služby 

236 452 236 452  94 400 94 400  

tržby za prodej 
materiálu a zboží 

0 0  82 82  

ostatní výnosy 437 437  2 207 2 207  

celkem 239 371 239 371  97 389 97 389  

 
2. výnosy z mimořádné činnosti 
 

Účetní jednotka v letech 2007 a 2008 nevykazovala žádné mimořádné výnosy 
 
VÝDAJE VYNALOŢENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ 
 
Výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy. 
 
 
 
v Praze dne 9. března  2009    
   
  

 
podpis statutárního orgánu Ing. Jiří Kejval,  

předseda představenstva 
 

…………………………………….. 

   
sestavil Věra Štréblová  
 



 

Zpráva dozorčí rady 

 
 
 
Česká olympijská a.s. 
IČ: 25 26 87, se sídlem: Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
 
 
 
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. 2008 

 
 
 
1. Složení dozorčí rady 
 

Dozorčí rada pracovala v roce 2008 v tomto sloţení: 
Předseda: Ing. Karel Pilný 
Členové: PaedDr. Ladislav Malý 
 PaedDr. Tomáš Hluštík 

 
 
2. Informace o činnosti dozorčí rady 
 

Dozorčí rada České olympijské, a.s., pracuje na základě povinností a úkolů, 
vyplývajících pro ni jednak z oficiálních dokumentů společnosti, jednak z obecně 
závazných právních a finančních předpisů. Těmito dokumenty jsou především: 
Stanovy společnosti, obchodní zákoník, zákon o dani z příjmu a další příslušné 
zákony a obecně závazné právní předpisy ČR. Dozorčí rada při své činnosti vychází 
také z textu smlouvy mezi Českou olympijskou, a.s. a Českým olympijským výborem. 

Dozorčí rada vykonávala v roce 2008 svoji činnost podle schválených zásad 
činnosti dozorčí rady, hlavních úkolů dozorčí rady a plánu práce dozorčí rady na rok 
2008. Ve své působnosti se přitom zaměřovala na činnost představenstva 
společnosti, na kontrolu plnění hospodaření společnosti po jednotlivých čtvrtletích, od 
poloviny roku 2008 se zabývala výhledem na hospodaření společnosti pro závěr roku 
2008 a v neposlední řadě se zabývala tím, aby výsledky hospodaření společnosti 
v roce 2007 byly řádně uzavřeny. O tom předloţila zprávu valné hromadě společnosti 
v dubnu 2008. Dozorčí rada se spolu s představenstvem společnosti podílela na 
zpracování a předloţení zprávy o činnosti České olympijské, a.s., výkonnému výboru 
ČOV, kterou vzal výkonný výbor ČOV svým usnesením na vědomí. Dozorčí rada se 
sešla v roce 2008 celkem na pěti řádných zasedáních. 
 



 

Představenstvo společnosti působilo po celý rok 2008 ve sloţení: 
Předseda: Ing. Jiří Zedníček 
Členové Ing. Jiří Kejval 
 Ing. Jiří Kynos 

 
V průběhu roku 2009 se aţ dosud sešla dozorčí rada celkem na třech 

zasedáních. Přitom na svém zasedání v únoru 2009 provedla změny ve sloţení 
představenstva společnosti v souladu s doporučením akcionáře – Českého 
olympijského výboru. 
 
 
3. Zpráva dozorčí rady k výroční zprávě představenstva a k auditované účetní 

závěrce společnosti ke dni 31. 12. 2008 

 
Dozorčí rada ve své zprávě především konstatuje, ţe hospodaření společnosti 

v roce 2008 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 2008 řádně řízena představenstvem společnosti. 

Rok 2008 byl v činnosti společnosti rokem významným a také velmi náročným. 
Významným proto, ţe se v něm konaly Hry XXIX. Olympiády v Pekingu a společnost 
Česká olympijská a.s. zabezpečovala v té souvislosti velmi rozsáhlé úkoly jak ve 
spolupráci s Českým olympijským výborem, tak zejména vlastní marketingové a další 
aktivity. Náročným proto, ţe se jednalo o čtvrtý a tudíţ závěrečný rok čtyřletého 
olympijského cyklu 2005 - 2008, který je rovněţ základním čtyřletým smluvním 
cyklem s partnery Českého olympijského týmu. Podle názoru dozorčí rady, ale 
zejména pak podle dosaţených hospodářských výsledků byl rok 2008 velmi 
úspěšným, a to jak v oblasti hospodaření společnosti, tak při realizaci partnerských 
smluv a všech dalších obchodních a propagačních aktivit společnosti. 

Rok 2008 znamenal pro společnost, jak jiţ bylo zmíněno, velmi rozsáhlé aktivity 
v místě konání olympijských her v Pekingu, a to při zabezpečení hospitality programu 
pro partnery a hosty Českého olympijského výboru v Českém olympijském domě. Jak 
vyplývá i ze zprávy představenstva společnosti, podařilo se dosáhnout nejen toho, ţe 
celý tento program byl velmi úspěšný, pokud jde o jeho provedení a kvalitu 
poskytovaných sluţeb, ale zejména toho, ţe realizované hospodářské výsledky 
v souvislosti s touto velkou a náročnou akcí byly zcela mimořádně pozitivní 
a v celkovém efektu přinesly společnosti určitý a nezanedbatelný zisk. 

Dozorčí rada s uspokojením konstatuje, ţe hospodářské výsledky České 
olympijské a.s. v roce 2008 byly mimořádně dobré a finanční situace společnosti je 
stabilizovaná. Toto konstatování je navíc přijímáno v době, která je charakteristická 
nemalou světovou ekonomickou recesí, a hospodářské výsledky společnosti v roce 
2008 je nutno povaţovat za výsledek opravdu dobře vykonané práce. 
 

Dozorčí rada z formálních hledisek konstatuje, ţe: 
a) Dozorčí rada obdrţela návrh roční účetní závěrky společnosti ke dni 

31.12.2008 v únoru 2009 a po projednání souhlasila, na základě 
písemného návrhu představenstva, s jejím předloţením auditorovi, 
kterým byla společnost INTEREXPERT Bohemia spol. s r.o. 



 

b) Roční účetní závěrka společnosti ke dni 31.12.2008 byla 
představenstvem společnosti zpracována a předložena dozorčí radě na 
její schůzi dne 22. dubna 2009. Současně byl předložen návrh zprávy 
předsedy představenstva a návrh představenstva na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2008. 

c) Konečná verze účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2008 byla, 
společně se zprávou auditora, předložena představenstvem společnosti 
dozorčí radě na její schůzi dne 26.5.2009. Na této své schůzi dozorčí 
rada projednala a schválila svoji zprávu k výroční zprávě 
představenstva a k auditované účetní závěrce společnosti ke dni 
31.12.2008, která bude předložena valné hromadě společnosti v červnu 
2009. 

 
Dozorčí rada ve své zprávě z věcného hlediska konstatuje: 
a) Hospodářské výsledky společnosti ke dni 31.12.2008 vykazují všechny 

známky odpovědného řízení společnosti. Jedná se o tyto údaje: 
b) Výnosy společnosti celkem jsou ve výši 239.371.452,20 Kč. 
c) Náklady společnosti celkem jsou ve výši 229.827.769,17 Kč. 
d) Výsledek hospodaření společnosti po zdanění je ve výši 9.543.683,03 

Kč. 
e) Rezerva na daň z příjmu byla ve výši 3.000.000,- Kč. K tomu rozdíl 

daně z příjmu roku 2007 (rezerva mínus skutečnost) činí částku 
– 26.080,- Kč a odložená daň částku 3.998,40 Kč. 

f) Daň z příjmu za rok 2008 je ve výši 2.977.918,40 Kč. 
g) Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním je ve výši 

12.521.601,43 Kč. 
h) 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 2008, v podobě 
a ve výši navržené představenstvem společnosti. 

i) Dozorčí rada souhlasí s Výroční zprávou představenstva společnosti za 
rok 2008. 

 
Dozorčí rada vyjadřuje své poděkování za dobrou spolupráci představenstvu 

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

 
Ing. Karel Pilný, 
Předseda dozorčí rady 
V Praze, dne 26. května 2009 




