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Stejně jako většina našich členů, i já mám za sebou úraz, který změnil 

můj život. Pomohl nám soustředit se na to, co je opravdu důležité 

a zapomenout na banality. S novou zkušeností teď můžeme hrát životní 

hru „Vadí, nevadí“. Každý den je svým způsobem svátek, který je dobré 

prožít aktivně. Díky sportu se nám daří tento životní postoj upevnit – 

překonáváme sami sebe, prožíváme emoce a dokážeme se vyrovnat 

s neúspěchem.

Náš klub má za sebou také množství zkušeností a také prožívá každý 

den i každý rok, jako by to byl svátek.

Rok 2015 pro nás znamenal především další krok k profesionalizaci 

organizace. Už třetí rok sledujeme jako hlavní ukazatel výkonu naší 

organizace tzv. „vozíčkářodny“. Tuto metodiku podrobněji popisujeme 

na jiném místě této zprávy, podstatné pro nás ale je to, že jsme i bez 

velkých grantů, které akcelerovaly náš rozvoj v roce 2014, dokázali 

navýšit množství sportovních aktivit. O fundraising, administrativu, 

ekonomiku, kancelář a sklad se starají placení zaměstnanci. Vedoucí 

oddílů se soustředí na sportovně organizační zázemí „svých“ sportů. 

Tuto představu jsme vtělili na Valné hromadě 2015 do našich stanov 

a vypadá to, že se osvědčila.

V době, kdy držíte tuto výroční zprávu v ruce, máme kromě mnoha 

dalších důvodů ještě jeden důvod slavit. A tím je čtvrt století naší 

existence. K tomuto výročí bych chtěl popřát našemu klubu do dalších let 

silné partnery, na které je spoleh a můžeme být na sebe navzájem hrdí, 

nadšené dobrovolníky, bez kterých by se naše akce neobešly a kterým 

dokážeme předat životní elán a zážitky, ale také pokoru a radost 

z každodenního života.

Bohuslav Hůlka
Předseda SKV Praha
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•  Klub založen v září 1991 stolními tenisty na vozíku.

•  V letech 2003-4 přibývají další oddíly: florbal, orientační závod, lyžování, motorové čtyřkolky.

•  V roce 2007 vystřídají motoristy potápěči.

•  V roce 2015 zastřešujeme celkem 7 sportovních oddílů: florbal, lyžování, orientační závod, 

outdoor, potápění, stolní tenis a tancování.

• Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

•  www.skvpraha.org

•  www.facebook.com/skvpraha

•  123 členů na konci roku 2015

•  Vytváříme zázemí pro rekreační i vrcholové sportovce na vozíku.

•  Naší prioritou je přivádění lidí ke sportu.

•  Jsme silná a stabilní organizace.

•  Naši členové se podílejí na směřování naší organizace a stojí za ní.

•  Propagujeme sport hendikepovaných a pořádáme významné sportovní akce.

•  Otevřeně spolupracujeme s ostatními organizacemi a zapojujeme se do mezinárodních struktur.

•  Transparentně hospodaříme a zodpovědně plánujeme své zdroje.

•  Naši partneři stojí za námi a my stojíme za nimi.

•  Od roku 2013 sledujeme naši sportovní činnost napříč našimi oddíly pomocí tzv. vozíčkářodnů. 

Jedná se o součin počtu dní a hendikepovaných účastníků. U akcí, které nepořádáme, 

počítáme pouze naše členy, u námi pořádaných akcí všechny hendikepované účastníky. 

U soutěžních sportů počítáme pouze soutěže a soustředění, ne tréninky. V roce 2015 jsme 

dosáhli dosud rekordního počtu 929 vozíčkářodnů.

•  Od roku 2011 necháváme dobrovolně naše účetnictví auditovat.

Výkonem roku 2015 bylo oceněno vítězství Jany Kosťové v 9. závodu Evropského poháru. 

Na těchto závodech porazila dalších 85 (převážně nehendikepovaných) závodníků ze světové 

špičky.

Osobností roku 2015 se stal Vladimír Mařík, trenér florbalového oddílu SKV Praha ComAp 

Team. Pod vedením Vládi se florbalový oddíl dostal do finále Česká pošta extraligy vozíčkářů, 

a tam skončil na 2. místě.
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•  Podpora sportu tělesně hendikepovaných.

•  Pořádáme sportovní a volnočasové akce.

•  Umožňujeme svým členům zúčastňovat se domácích i zahraničních sportovních akcí.

•  Vytváříme prostor pro setkávání a společný sport hendikepovaných a nehendikepovaných občanů.

•  Poskytujeme možnost sportovního a volnočasového vyžití rodinám vozíčkářů a jejich příznivců.

•  Seznamujeme se sportem hendikepované lidi na začátku sportovní činnosti.

•  Provádíme osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti sportu hendikepovaných.
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•  Nejpopulárnější kolektivní sport vozíčkářů v ČR.

•  V ČR 10 ligových týmů.

•  Aktivní účast ve vedení České federace florbalu vozíčkářů 

i na realizaci reprezentačních akcí.

Činnost v roce 2015
•  Druhá část ligové sezóny 2014/2015 začala na 2. místě, 

které jsme drželi po celou základní část.

•  Stříbrná medaile z finále play-off Česká pošta extraligy 

vozíčkářů je největším úspěchem od roku 2011.

•  Na turnaji Prague Wheel Open 4. místo.

•  Na sezónu 2014/15 se vrací Jana Pitelková, na sezónu 

2015/16 jsme získali novou hráčku Kateřinu Braunovou.

•  Přezimujeme na 2. příčce ligové tabulky – dobrá šance na 

postup do play-off.

•  Nový vozík Romana Charváta.

Plány na rok 2016
•  Důstojná účast v play-off – navázání na úspěch z roku 2015.

•  Pokračování v obnově vybavení – vozíky, ochranné prvky, 

florbalové vybavení.

•  Nábor nových členů a jejich zapracování do týmu.
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Děkujeme našemu partnerovi firmě ComAp, a. s., jejíž jméno hrdě neseme, za dlouhodobou 

a stabilní podporu, Nadaci GCP a České federaci florbalu vozíčkářů.

Dominika Horáková
Pozvolna stoupáme výš, držte nám 
palce, ať vystoupáme na vrchol.

vozíčkářodnů

201



Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať už finančně, materiálně, psychicky, sociálně, morálně či dobrovolničením  

a společnostem ABB a Nadaci Charty 77.
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•  Lyžování vsedě je jedinečným zimním zážitkem na čerstvém 

vzduchu.

•  Ke sjezdovému lyžování využíváme monoski, ale i biski 

a kartski.

•  Pořádáme běžkařské kurzy, máme vlastní sledge lyži.

•  Lyžují u nás začátečníci i pokročilí.

•  Lyžujeme nejen v ČR, zkušenější lyžaři s námi jezdí i na 

ledovec.

Činnost v roce 2015
•  Druhý běžkařský kurz.

•  Uspořádali jsme 4 lyžařské akce:

 •  7.–11. 1. lyžování v Orlických horách

 •  5.–8. 2. běžky Vrchlabí

 •  25. 2.–1. 3. Rodinná akce Lánov

 •  29. 4.–3. 5. Kaunertal a Pitztal

•  Přibývá zájemců o lyžování a rozšiřuje se asistentská 

základna.

•  Závodník Olda Jelínek ukončil rekonvalescenci i účinkování 

za SKV Praha.

Plány na rok 2016
•  Udržet stávající úroveň aktivit.

•  Pořádání sjezdových i běžkařských akcí.

•  Průzkum nových terénů.
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v roce 2014

to je o

akce

125 73 % 4

Monika Rozsypalová
Při sportu jsme šťastní, nabití novou energií, 
makáme na fyzičce, potkáváme úžasné lidi, jsme 
v přírodě, zažíváme pocit svobody = bariéry mizí.



•  Soutěžní individuální sport.

•  Dvě hlavní disciplíny – rychlostní orientační závody  

na vozíku a trail orienteering.

•  Většinou závodíme ve stejné soutěži spolu s nehendikepovanými.

•  Úzce spolupracujeme s oddíly orientačního běhu v celé ČR.

•  Aktivní účast v mezinárodní orientační federaci.

Činnost v roce 2015
•  Mistrovství světa 2015 v Chorvatsku: 

 •  Para 6. Kosťová, 15. Dudík, 17. Hůlka

 •  Týmy: 4. ČR (Leštínský, Kosťová, Forst)

•  Evropský pohár je složen z pěti kol, každé o dvou etapách  

závodu trail-o, v různých evropských destinacích: 

 •  26. Kosťová, 114. Hůlka, 130. Špidlen, 131. Mrtková,  

151. Krystek, 155. Tomanová, 158. Lučný, 160. Dvorský,  

161. Kadlecová, 179. Dudík

•  Český pohár: Para - 2. Kosťová, 3. Hůlka

•  Mistrovství ČR v Trail-O: Para - 1. Kosťová, 3. Hůlka

•  Rychlostní orienťák: tradiční závod Opavského klubu přátel  

orientačního běhu nebo náborový závod pro vozíčkáře ve Vrchlabí.

Plány na rok 2016
•  Mistrovství světa ve Švédsku.

•  Mistrovství Evropy v ČR v okolí lázní Jeseník.

•  Další závody v zahraničí – zejm. Slovensko a Polsko.

•  Tuzemské závody – série závodů Českého poháru a několik tréninků. 

•  Rychlostní orientační závody – tradiční závody u Opavy  

a ve Vrchlabí. 

•  Nábor nových členů a propagace sportu hendikepovaných  

mezi vozíčkáři i veřejností – z podzimu přeložené závody,  

na jejichž organizaci se podílí náš oddíl, budou otevřené  

i nováčkům a budeme se snažit přilákat nové členy. 
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Děkujeme partnerům: TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o., ERA a Český svaz orientačních sportů.

Petr Krystek
Pokud mi zdraví dovolí, po letech budu mít opět 
čest reprezentovat ČR, a to na domácí půdě.  
Moc se těším.

13

vozíčkářodnů
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Děkujeme: ERA, BTL zdravotnická technika, a.s., HUDYsport a.s., Nadace ČEZ, J&T Group.
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•  Nabízíme rekreační a adrenalinové sporty.

•  Outdoorový oddíl se soustředí na zapojení přátel  

a rodin našich členů k společnému aktivnímu životu.

•  Rozšiřujeme pestrou nabídku sportů.

•  Pořádáme vodácké, cyklistické, wakeboardingové  

a kitové akce.

•  Naše akce se konají na různých místech České republiky 

i v zahraničí, převážně v Rakousku.

•  Disponujeme přizpůsobeným sportovním materiálem - handbiky, 

loděmi s upravenými sedačkami, wakeboardy a dalším.

Činnost v roce 2015
•  Pořádali jsme 7 akcí.

•  Tradičních akcí - cyklistických a vodáckých - se účastnilo  

16 vozíčkářů. 

•  Pořádali jsme 2. ročník cykloakce pro celé rodiny. 

•  Novinky, které s námi absolvovalo 25 vozíčkářů, byly: 

paragliding, jachting a víkend v lanovém centru. 

Plány na rok 2016
•  Plánujeme opět tři cyklistické akce, z toho jednu rodinnou.

•  Chystáme opět novinky, např. dračí lodě nebo den u koní.

•  Těšíme se na nové členy se sportovním nadšením.

•  Doufáme v rozšíření naší základny dobrovolníků.

Jitka Burianová
Mám ráda být venku v přírodě, a to je přesně to, co SKV nabízí 
skrz svůj outdoorový oddíl - v zimě lyže, běžky a v létě kola, 
vodu, lanová centra a cokoli dalšího, nač si vzpomenete.  
Už teď se těším na další sezonu.
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Velké díky patří hlavnímu partneru oddílu potápění firmě OKsystem s. r. o.,  

dále firmě Kolektory Praha a.s. a Nadaci ČEZ.

Děkujeme za zajištění potápěčských služeb spolku Restart a firmě Orca Diving s. r. o.

16

•  Nesoutěžní sport, u kterého lze zažít stav beztíže bez 

jakýchkoliv kompenzačních pomůcek.

•  Zajištění potápěčské výstroje.

•  Zajištění výcviku zkušenými instruktory.

•  Zajištění asistence.

•  Pravidelné tréninky v bazénu Slávie.

•  Potápění ve volné vodě v ČR i zahraničí.

Činnost v roce 2015
•  1x týdně pravidelné tréninky v bazénu Slávie Praha.

•  2x výjezd za potápěním v moři (Egypt a Elba).

•  2x výjezd za potápěním v lomech v ČR  

(Leštinka a Bořená Hora).

•  1x zprostředkování tréninku potápění vozíčkářům ve Zlíně.

•  2x uskutečněné akce s Policejními potápěči ČR.

•  Pořízení části potápěčské výstroje.

Plány na rok 2016
•  Zviditelnění činnosti oddílu potápění.

•  Zatraktivnění činnosti oddílu.

•  Rozšíření členské základny.

•  2 zahraniční a 3 tuzemské akce, včetně doprovodného 

programu.

•  Zprostředkování tréninku potápění vozíčkářům i v jiných 

krajích ČR.

17

Pavlína Kalivodová
Jsem vážně moc ráda, že jsem v roce 2015  
opět byla několikrát úplně na dně.

vozíčkářodnů
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hendikepovaných 
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11
tuzemských akcí

5
zahraniční 
výjezdy
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Poděkování: dlouhodobému partnerovi společnosti Enersys s. r. o..
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•  Individuální soutěžní sport.

•  Pravidelné tréninky 2–3x týdně.

•  Soutěže: Český pohár, Pražský stolní tenis 

(s nehendikepovanými), MČR jednotlivců i družstev, 

Středoevropská liga.

•  Pořádání turnaje Enersys Cup.

Činnost v roce 2015
•  10 aktivních sportovců na vozíku, další dva trénují 

pouze sporadicky.

•  Postup do 4. třídy PRST.

•  Bronzová medaile na MČR (Krejčí).

•  4. místo Středoevropská liga Hodonín (Mrázek).

•  Mezinárodní turnaje Slovinsko a Itálie (Mrázek).

•  Nejvýkonnější hráč Honza Mrázek rezignoval  

na nominaci na paralympiádu.

Plány na rok 2016
•  Český pohár – část hráčů má předpoklady k lepšímu 

umístění, než odpovídá konci roku 2015  

(např. Mrázek, Fiala, Krejčí).

•  Pražský stolní tenis – možný postup do 3. třídy.

•  Rozšíření zázemí do objektu Plechárny Černý Most.

•  MČR – útok na medaile (Mrázek, Krejčí, Fiala).

19

Honza Mrázek
Když nevíš jak zahrát míček, tak do něj pořádně jebni.

vozíčkářodnů

118
aktivních členů 

na vozíku

10
turnajů
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Činnost v roce 2015
•  Vystoupení na několika zajímavých akcích  

(Retro ples Fondu ohrožených dětí, 10. ples Centra Tance, 

Studentský ples ZČU, pohárová soutěž Poslední tanec 

sezony 2015, premiérový Ples handicapovaných,  

Benefiční tančírna StarDance…).

•  Vznikly tři nové choreografie (Pravda o Jacku Rozparovači, 

Love Moments, Funky Wheels).

•  1. několikadenní akce - letní víkendové soustředění  

v Hradišti u Domažlic.

•  Účast Anny Krátké v pořadu StarDance – tanec s Radkem 

Bangou a Terezou Bufkovou v benefičním díle  

pro Centrum Paraple.

•  Rozšíření členské základny.

Plány na rok 2016
•  Tvorba nových choreografií.

•  Další veřejná vystoupení (Ples Lucky koleček, Ples tanečního 

studia Fitdanceart…).

•  Nábor nových členů.

•  Několikadenní letní soustředění.
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vozíčkářodnů

40
tréninků

30
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veřejnost
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8
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3
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Martina Henrichová
Rok 2015 přinesl mnoho úspěchů - hned několik 
nových choreografií, nové členy včetně mužské posily 
týmu nebo například účast v pořadu StarDance.
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FLORBAL – ČPEV Ostrava
POTÁPĚNÍ – Praha – Celoobličejové masky

TANEC – Soustředění Paraple

TANEC – Soustředění Centrum Tance Plzeň

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Závod ČP, Prostějov
ORIENTAČNÍ Z. – Mistrovství Slovenska

BŘEZEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

POTÁPĚNÍ – Elba OUTDOOR – Vodní sporty Nechranice a Matylda
ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Mistrovství Wroclawi

ČERVENEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SPOLEČNÉ – 12. Benefiční turnaj
TANEC – Workshop Fit Dance TANEC – Ples handicapovaných Klatovy TANEC – Workshop Církevní gymnázium PlzeňSTOLNÍ TENIS – ČP Brno

LISTOPAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LYŽE – Orlické hory TANEC – Soustředění Nová Hospoda

TANEC – Support Dance Show
TANEC – Workshop Fit Dance

PROSINEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SRPEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OUTDOOR – Splutí Vltavy OUTDOOR – Handbiky a rodiny, Rozkoš OUTDOOR – Lanové centrum Brno
ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Závody ČP, Hamr na Jezeře ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Rychlostní Liberec, Vestec

STOLNÍ TENIS – ČP Plzeň
FLORBAL – PWO POTÁPĚNÍ – Bořená Hora

TANEC – Soustředění 
Nová Hospoda

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Rychlostní závody, Opava
FLORBAL – Dohrávka ČPEV, Karlovy Vary STOLNÍ TENIS –  

ČP Lomnice n. Popelkou

FLORBAL –PlayOff Praha
POTÁPĚNÍ – Soustředění Leštinka

TANEC – Workshop Plechárna Praha

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Závody EP, Finsko
ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Závod ČP, Zdobnice

POTÁPĚNÍ – Egypt

KVĚTEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ČERVEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORIENTAČNÍ ZÁVOD – TempO, Praha ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Slovenský pohár, Bratislava

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Závody EP, Chorvatsko

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Závody MS, Chorvatsko
STOLNÍ TENIS – ČP Cheb

OUTDOOR – Handbiky Děčín
STOLNÍ TENIS – MČR Ostrava STOLNÍ TENIS – ČP Liberec

ÚNOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
LYŽE – Běžkování Vrchlabí LYŽE – Lyžování s rodinami, Krkonoše

1. 3.

ORIENTAČNÍ ZÁVOD –Závody ČP, Kunětická Hora FLORBAL –ČPEV Praha

DUBEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TANEC –Vystoupení Ples ZČU STOLNÍ TENIS –ČP Klatovy ORIENTAČNÍ ZÁVOD –Závod ČP, Zlotoryja STOLNÍ TENIS –

ČP Mohelnice
LYŽE –Kaunertal

1. 5. 2. 5. 3. 5.

ZÁŘÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – TempO Bratislava
ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Přebor Krkonoš, Vrchlabí

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – EP a MČR, Jeseník
POTÁPĚNÍ – Ukázkové potápění Zlín

STOLNÍ TENIS  – MČR družstev, Lomince n. Popelkou STOLNÍ TENIS  – ČP Enersys Cup, PrahaOUTDOOR – 
Handbiky Šumava

STOLNÍ TENIS – ČP Lomnice n. Popelkou
FLORBAL – ČPEV Ruzyně

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – 
Trail-O Hrabyně ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Trail-O Wroclaw

ORIENTAČNÍ ZÁVOD – Štafety, 
Hradec Králové

STOLNÍ TENIS – ČP Pardubice
TANEC – Taneční vystoupení Klatovy

TANEC – Workshop Fit Dance
TANEC – Workshop Fit Dance

FLORBAL – ČPEV Jablonec
POTÁPĚNÍ – Akce s policií

TANEC – Workshop Fit Dance
ŘÍJEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. 11.

2322



 

Kdokoli může spojit svůj sportovní výkon s podporou sportovců 

na vozíku, a stát se tak naším Spojencem.

Počet nových Spojenců za rok 2015: 43

Nejvýznamnější události  
a akce Spojenců v roce 2015
•  Červen a září 2015 – Charitativní běhy ve Stromovce 

– večerní charitativní běhy uspořádané organizací 

Rozbehamecesko.cz 

•  31. 8. 2015 – VŠFS Open Party 2015

•  11. 9. 2015 – Běžíme za Aničku – zaměstnanci firmy adidas 

běží na GrandPrix Praha na podporu Aničky Krátké 

•  12. 9. 2015 – Sportovní hry J&T – více než stovka 

zaměstnanců J&T banky soutěžila převážně v hasičských 

sportech

•  17. 10. 2015 – Turnaj o Mistra Ponga - Základní škola 

náměstí Bří Jandusů v Praze Uhříněvsi uspořádala turnaj ve 

stolním tenisu pro žáky, rodiče, učitele a přátele školy

•  19. 12. 2015 – Vánoční turnaj FT Nebušice – FT Nebušice 

pořádá vánoční charitativní turnaj s výtěžkem pro florbalový 

tým SKV Praha
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Cíle projektu
•  Přivést k aktivnímu životu více osob s hendikepem.

•  Intenzivněji se zapojit do dění v městské části.

•  Pomáhat v komunitním rozvoji této oblasti.

•  V rámci první fáze projektu bylo naším cílem především zmapovat 

zájem cílové skupiny o sportovní vyžití a zrealizovat první, zatím 

nárazové aktivity z naší nabídky k ověření tohoto zájmu. 

Co v roce 2015 proběhlo
•  Dotazníkové šetření ve spolupráci s několika místními 

organizacemi zaměřenými na stejnou cílovou skupinu 

(Pestrá společnost, Rehafit a kavárna Maňána provozovaná 

neziskovou organizací Slunečnice). 

•  Původní plán znovuotevření Plechárny byl nejprve únor 2015, 

později červen 2015, nakonec k otevření došlo až  

v březnu 2016.

•  Na podzim jsme uspořádali 1x týdně vyjížďky na handbicích 

a spolupracovali s našimi Spojenci z Decathlon Černý Most.

•  Organizovali 2x měsíčně tréninky různých sportů – poprvé 

jsme vyzkoušeli badminton, lakros a bocciu, uspořádali jsme 

taneční workshopy.

•  Od října zahájen cyklus cestovatelských přednášek 1x za měsíc.

Plány na rok 2016
• Po rekonstrukci se „zabydlet“ v hale Plechárna.

• Rozjet pravidelné tréninky stolního tenisu.

•  Pokračovat v pořádání sportovních aktivit každou druhou 

sobotu – badminton, taneční workshopy… a cestovatelských 

přednášek.

• Na jaře obnovit pravidelné vyjížďky na handbicích.



Poděkování 
•  MČ Praha 9

•  Deváté rozvojové, a.s.

•  Areně Sparta za poskytnutí zázemí

•  AV Media za poskytnutí techniky pro videoprojekci na profesionální úrovni

•  Pivovarům Lobkowicz za dodání nealkoholického piva a dalších nápojů pro účastníky

•  Danone za dodání jogurtových nápojů pro účastníky

•  Spinflo s.r.o. za zapůjčení florbalek

•  Felix Clinicum za zdravotnický dozor

•  RWE Transgas za množství dobrovolníků

•  Wild Cheerleaders za zkrášlení turnaje

•  Praze 14 kulturní za skákací hrad

•  Kulturnímu a mateřskému centru Knoflík za zajištění zázemí dětského programu

7. listopadu, hala Sparta Arena Praha Vysočany

•  Florbalový firemní turnaj, nově i turnaj ve stolním tenisu.

•  Kompletní představení naší činnosti partnerům i veřejnosti – 

handbike, potápění, orientační disciplína TempO, taneční 

představení.

•  Doprovodný program pro děti – jízda zručnosti, malování 

a tvoření ve výtvarných dílničkách a skákací hrad.

•  Moderátoři J. Onderková a M. Zach.

•  Záštita starosty MČ Prahy 9 ing. J. Jarolím.

Výsledky firemního  
florbalového turnaje
1. Sport Art Team

2. Avast Software, a. s.

3. OKsystem, a. s.

4. Generali Pojišťovna a. s.

5. Era

6. Europ Assistance, a. s.

7. Seznam.cz, a. s.

8. ComAp, a. s.

9. ČSOB, a. s.

10. ČPP, a. s.

11. TEVA Pharmaceuticals CR, a.s.

12. MEC Czech

Výsledky turnaje ve stolním tenisu 
(medailové pozice)
1. David Pícha

2. Lenka Hlaváčková

3. Jan Mrázek
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Průvodci aktivním životem na vozíku
•  Projekt podpořený MZČR.

•  Prezentace SKV Praha a sportu hendikepovaných 

v rehabilitačních ústavech a zařízeních po celé ČR, 

zaměřené především na motivaci pacientů v RÚ.

•  V roce 2015 proběhlo 12 prezentací, kterých se zúčastnilo 

cca 250 posluchačů. 

•  spuštěn on-line katalog sportů a sportovních aktivit, 

organizovaných různými subjekty napříč celou Českou 

republikou – v roce 2015 zaznamenáno 1042 návštěv.

Prezentace sportu vozíčkářů 
•  Probíhají na ZŠ, SŠ, VŠ – zejména FTVS.

•  Prezentace sportovců SKV Praha, zejména Michaely 

Krunclové a Tomáše Kratochvíla, doplněné fotografiemi 

a videi ze sportovních akcí a možností vyzkoušení 

speciálních sportovních pomůcek.

D
A

LŠÍ PRO
JEKTY

O
D

D
ÍLY

•  Florbal: 

Dominika Horáková, floorball@skvpraha.org 

zástupce: Vladimír Mařík

•  Lyžování a outdoor: 

Michaela Krunclová, krunclova@skvpraha.org 

zástupce: Miroslav Dobrovolný

•  Orientační závod: 

Jana Kosťová, kostova@skvpraha.org 

zástupce: Bohuslav Hůlka

•  Stolní tenis: 

Pavel Fiala, pingpong@skvpraha.org 

zástupce: Jan Mrázek

•  Potápění: 

Tomáš Kratochvíl, potapeni@skvpraha.org 

zástupce: Milan Laštůvka

•  Tanec: 

Martina Henrichová, henrichova@skvpraha.org 

zástupce: Eliška Komorová

29 29



•  Předseda: 
Bohuslav Hůlka, hulka@skvpraha.org

•  Místopředsedkyně: 
Renata Kunclová, kunclova@skvpraha.org

•  Další členové výboru: 
Michaela Krunclová, Jana Kosťová,Tomáš Kratochvíl, Kateřina Sedlecká
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•  Bohuslav Hůlka – web, sociální sítě, PR

•  Michaela Krunclová – koordinátorka dobrovolníků, prezentace

•  Jana Kosťová – produkce, firemní fundraising

•  Tomáš Kratochvíl – fundraising, sportovně technické otázky

•  Kateřina Sedlecká – projekt Spojenci, kancelář, prezentace

•  Tomáš Miko – Sklad

•  Anna Krátká – projekt Vozíčkáři na Plechárně

•  Josef Trčka (vedoucí)

•  Miroslav Dobrovolný

•  Pavel Fiala

•  Dominika Horáková

•  Anna Krátká (do 15. 9. 2015)

•  Jarmila Mrtková
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ČLENSKÁ SCHŮZE

ODDÍLY DOZORČÍ 
RADA

ODDÍL 
OUTDOORU

ODDÍL 
ORIENTAČNÍHO 

ZÁVODU

VÝKONNÝ 
VÝBOR

PŘEDSEDA -  
STATUTÁRNÍ 

ORGÁN

ZAMĚSTNANCI  
A EXTERNÍ  

SLUŽBY

DALŠÍ 
ČLENOVÉ

MÍSTO- 
PŘEDSEDA

ODDÍL 
LYŽOVÁNÍ

ODDÍL 
FLORBALU
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ODDÍL 
STOLNÍHO 

TENISU

ODDÍL 
POTÁPĚNÍ

ODDÍL 
TANCE

•  Účetnictví, ekonomika, koordinace fundraisingu:  
Renata Kunclová
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 
(v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 
(v celých tisících Kč)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014

Dlouhodobý majetek celkem 583 1 055

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 125

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 324 1 837

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -741 -907

Krátkodobý majetek celkem 2 829 3 248

Zásoby celkem 6

Pohledávky celkem 34 52

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 755 3 168

Jiná aktiva celkem 40 22

AKTIVA CELKEM 3 412 4 303

NÁKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy celkem 516 516

Služby celkem 1 861 12 1 873

Osobní náklady celkem 733 733

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem 57 1 58

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

258 13 271

Poskytnuté příspěvky celkem 5 5

Daň z příjmů celkem

NÁKLADY CELKEM 3 430 26 3 456

VÝNOSY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 567 128 695

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem 398 398

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem

25 25

Přijaté příspěvky celkem 1 830 1 830

Provozní dotace celkem 513 513

VÝNOSY CELKEM 3 308 153 3 461

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

PŘED ZDANĚNÍM -122 127 5

PO ZDANĚNÍ -122 127 5

PASIVA Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015

Vlastní zdroje celkem 2 716 3 184

Jmění celkem 2 278 3 179

Výsledek hospodaření celkem 438 5

Cizí zdroje celkem 696 1 119

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 225 370

Jiná pasiva celkem 471 749

PASIVA CELKEM 3 412 4 303
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015
jsou uvedeny pouze body dle § 30, pro které má účetní jednotka náplň V Praze dne 20. 2. 2016

Položka Text

Název účetní 
jednotky

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.

Sídlo Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

Právní forma Právnická nezisková osoba - spolek

Poslání 
(předmět činnosti)

Hlavním posláním účetní jednotky je napomoci hendikepovaným osobám zapojit se 
do společnosti pomocí sportovních aktivit. Spolek se věnuje hlavně osobám, které 
po poranění míchy jsou odkázány na invalidní vozík, a tomu přizpůsobuje i své 
nabízené aktivity. V rámci účetní jednotky funguje 7 sportovních oddílů s různou 
sportovní tematikou, které umožňují širokou škálu sportovních aktivit - od organizování 
rekreačních sportů za účasti zdravých i postižených sportovců a jejich rodin po 
podporu vrcholových hendikepovaných sportovců. Spolek se snaží do svých oddílů 
zapojovat osoby, které jsou odkázány na vozík, a tím jim umožnit snazší adaptaci 
na jejich novou životní situaci. 

Statutární orgán, 
organizační 
struktura

Spolek měl k 31.12.2015 celkem 125 členů zapojených v 7 sportovních oddílech: 
stolní tenis, florbal, outdoor, potápění, lyžování, orientační běh a tanec na vozíku. 
Každý oddíl má svého vedoucího a jeho zástupce. V roce 2015 proběhla členská 
schůze, která schválila nové stanovy, zvolila členy výkonného výboru, předsedu 
s postavením statutárního orgánu a členy dozorčí rady, která plní funkci nezávislého 
revizního orgánu. Výkonný výbor je tvořený 6 osobami včetně předsedy. Výkonný 
výbor řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi, které se konají nejméně 1x za 5 
let. Předsedou spolku je Mgr. Bohuslav Hůlka. 

Registrace 
účetní jednotky, IČ

Spolek byl zaregistrován jako občanské sdružení v roce 1991 Ministerstvem vnitra 
pod č.j.: VSC/1-7658/91-R. V souvislosti s novým občanským zákoníkem byl od 
1.1.2014 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou L 2478. IČO účetní jednotky je 43001513.

Účetní období, 
účetní metody atd.

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede podvojné účetnictví 
a účetní závěrku sestavuje ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví je vedeno na 
počítači, účetní doklady jsou uskladněny u účetní spolku. Odpisy majetku jsou 
stanoveny jako rovnoměrné, pořízení a odpisy majetku pořízeného z prostředků 
darů a dotací jsou účtovány proti vlastnímu jmění. Pro účtování skladové evidence je 
používaná metoda B.

Způsoby 
oceňování

Majetek, závazky a pohledávky jsou oceňovány v souladu se Zákonem o účetnictví 
a Vyhláškou č. 504/2002 Sb. Nově pořízený majetek je oceňován pořizovacími 
cenami včetně souvisejících nákladů. Majetek získaný jako bezúplatné plnění 
(dar) je oceněn kvalifikovaným odhadem reprodukční cenou, pokud není od dárce 
získán jiný podklad pro stanovení vstupní ceny. V roce 2015 byl pro přepočet měn 
používán aktuální kurz vyhlašovaný ČNB.

Závazky 
po splatnosti

Účetní jednotka nemá k 31.12.2015 splatné závazky ze sociálního nebo zdravotního pojištění nebo 
daňové nedoplatky.

Výsledek 
hospodaření

Účetní jednotka uzavřela rok 2015 s celkovým účetním ziskem 5 tis. Kč, přičemž ztráta z hlavní neziskové 
činnosti činila -122 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 127 tis. Kč. Výnosy hospodářské činnosti jsou 
tvořené příležitostnými příjmy za reklamní služby, půjčovným sportovních pomůcek a drobným prodejem 
reklamních předmětů na sportovních akcích. Zisk z této činnosti slouží pouze k financování hlavní činnosti 
spolku ve smyslu schválených stanov.

Zaměstnanci, 
mzdové náklady

Celkové vynaložené osobní náklady včetně dohod a odvodů z mezd v roce 2015 činily 733 tis. Kč. 
V roce 2015 byly uzavřené pracovní poměry na zkrácený úvazek celkem se 4 osobami, z toho 3 
hendikepovanými.
K zajištění sportovních aktivit byly v roce 2015 uzavřeny s 9 osobami  dohody o pracovní činnosti 
a s 31 osobami dohody o provedení práce. Předseda, který má postavení statutárního orgánu, tuto 
funkci vykonával zdarma jako dobrovolnickou činnost. Spolkem byl odměňován za odborné práce 
související se správou webu a sociálních sítí. Spolek mu celkem vyplatil 86 tis. Kč v hrubé výši.

Způsob zjištění 
daňového 
základu, daňová 
úspora

Účetní jednotka vycházela při stanovení daňového základu z příslušných ustanovení Zákona 
o daních z příjmů. Aktivity účetní jednotky za celý rok byly rozděleny do dílčích činností podle 
své věcné náplně. Ztráta režijního střediska byla mimoúčetně pro účely zjištění daňového základu 
rozpočítána na jednotlivé činnosti. Kritériem pro rozpočítání této ztráty byly přímé náklady jednot-
livých činností. Jako samostatná činnost byly vymezeny aktivity, které jsou podle ZDP vždy předmětem 
daně, tzn. příjmy z reklamy, půjčovného a z drobného doplňkového prodeje (= hospodářská 
činnost). Z hospodářského výsledku jednotlivých činností byly vyloučeny nedaňové náklady, náklady 
vynaložené na nedaňové a osvobozené příjmy. Do daňového základu vstoupily pouze ziskové 
činnosti včetně zisku z hospodářské činnosti. Na celý takto stanovený daňový základ byla uplatněna 
daňová úleva ve smyslu § 20, odst. 7) Zákona o daních z příjmů ve výši 150.249 Kč. Vzniklá 
daňová úspora ve výši 28.500,- Kč bude využita v následujících letech k financování hlavní činnosti. 

Využití daňové 
úlevy z roku 
2013, vypořádání 
loňského zisku

Účetní jednotka v daňovém přiznání za rok 2014 využila možnosti daňové úlevy. Celková částka úlevy ve 
výši 57.000,- Kč byla v roce 2015 využita na financování hlavní činnosti.
Účetní zisk za předcházející účetní období 2014 byl použit k navýšení vlastního jmění.
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Přijaté dary 
a dotace ze SR, 
členské příspěvky

Činnost spolku byla v roce 2015 podpořena těmito dotacemi: 
Městská část Praha 6 – 14.000,- Kč na nájem tělocvičny pro tréninky florbalistů (vyčerpáno 
a vyúčtováno); Úřad vlády ČR – 100.000,- na správní náklady (vyčerpáno a vyúčtováno); Liberecký kraj 
– 21.000,- na sportovní přípravu našeho hendikepovaného člena Petra Kořínka (z důvodu onemocnění 
Petra Kořínka byl projekt zrušen a dotace vrácena poskytovateli); Hlavní město Praha – 220.000,- Kč 
na soutěžní sporty stolní tenis a orientační závody (v roce 2015 bylo vyčerpáno 110.945,72 Kč, zbytek 
bude v souladu s dotační smlouvou dočerpán v 1. pololetí 2016); Ministerstvo zdravotnictví ČR – 
120.000,- Kč na prezentace na téma sportu hendikepovaných v rehabilitačních ústavech (vyčerpáno 
a vyúčtováno); Hlavní město Praha prostřednictvím České federace florbalu vozíčkářů – 136.500,- Kč na 
sportovní přípravu florbalového oddílu vozíčkářů (v roce 2015 bylo vyčerpáno 72.150,- Kč, zbytek bude 
v souladu s dotační smlouvou dočerpán v 1. pololetí 2016); Nová Ves pod Pleší – 2.190,- Kč podpořila 
naši hlavní činnost formou daru.
Přijetí dotace je účtováno na analytických účtech 346 (event. 348). Do výnosů je dotace účtována až 
v závislosti na jejím čerpání.

Příspěvek Úřadu práce ČR na zaměstnávání OZP činil 94 tis. Kč. Z toho je na účtu Dohadných aktiv 
evidována částka ve výši 37.338,- Kč jako očekávaný příspěvek za 4. čtvrtletí 2015. Příspěvek je účtován 
do výnosů na základě doručení Rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku.

Dary a nadační příspěvky:
Účetní jednotka obdržela v roce 2015 finanční dary od právnických osob v celkové výši 739 tis. Kč, 
v roce 2015 byly dočerpány nespotřebované dary z roku 2014 ve výši 341 tis. Kč a do roku 2016 byl 
převeden nespotřebovaný zůstatek darů ve výši 110 tis. Kč. 
V roce 2015 spolek obdržel nadační příspěvky v celkové výši 1.406 tis. Kč, byl spotřebován zůstatek 
nadačních příspěvků z roku 2014 ve výši 10 tis. Kč a do roku 2016 byly převedeny nespotřebované 
nadační příspěvky ve výši 605 tis.
Od fyzických osob získala účetní jednotka finanční dary v celkové výši 47 tis. Kč, z toho 19 tis. Kč bylo 
převedeno k dočerpání v roce 2016.

Věcné dary: přímá úhrada faktury za ubytování na akci ve výši 36 tis.Kč nadací; věcný dar dodávkové-
ho automobilu Hyundai – pro účetnictví oceněno reprodukční pořizovací cenou ve výši 400 tis. Kč. 
Dary a nadační příspěvky jsou v okamžiku přijetí účtovány do výnosů. V případě, že bude dar/nadační 
příspěvek dočerpán v souladu s darovací smlouvou až v následujícím roce, jsou ke konci roku převedeny 
na účet Výnosy příštích období. Pokud je dar/nadační příspěvek použit na pořízení investice, je při přijetí 
účtován na analytický účet vlastního jmění. Proti tomuto účtu je také postupně účetně odepisován.

Dary určené k dalšímu darování: náš partner společnost Adidas ČR zorganizovala charitativní akci, 
jejímž cílem bylo vybrat prostředky pro naši hendikepovanou členku Annu Krátkou na pořízení monoski 
(lyže pro vozíčkáře). Celkem se nám sešlo 53.500,- Kč. Příjem tohoto daru i jeho čerpání jsme evidovali 
na účtu 911400 – Dary určené k dalšímu darování.

Členské příspěvky: v roce 2015 vybral spolek od svých členů členské příspěvky v celkové výši 35.700.- Kč.

Veřejné sbírky

Účetní jednotka má zřízenou veřejnou sbírku na dobu neurčitou - osvědčení č.j. S-
MHMP/211028/2013-221794/2013 od 10.4.2013. Celkový hrubý příjem veřejné sbírky za rok 
2015 činil 354 tis. Kč. V roce 2015 se čerpala sbírka ve výši 286 tis. Kč na sportovní pomůcky, 
přímé provozní náklady sportovních akcí a náklady spojené s pořádáním sbírky. Do roku 2016 se 
převádí nevyčerpaný zůstatek veřejné sbírky ve výši 307 tis. Kč. Prostředky veřejné sbírky jsou evi-
dovány na fondovém účtu 911400 a do výnosů jsou účtovány až v okamžiku jejich čerpání.
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•  Adresa: 

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s. 

Ovčárská 471, 108 00 Praha 10–Malešice

•  Číslo běžného účtu: 

67230011/0100

•  Transparentní účet veřejné sbírky: 

2600062191/2010

•  IČO: 

43001513

•  Registrace: 

Městský soud v Praze: Spisová značka L 2478

•  Webové stránky: 

www.skvpraha.org

•  Facebook: 

www.facebook.com/skvpraha

•  YouTube: 

www.youtube.com/c/SkvprahaOrg

Sportovní klub vozíčkářů Praha je členem 

Českého svazu tělesně postižených sportovců
po

d
po

řili n
á

s

Městská
část
Praha 10
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