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Svět se mění. Někdy máme pocit, že nestíháme vnímat, 

jak to jde rychle. Například po úrazu, kdy se z minuty 

na minutu stává z „choďáka“ vozíčkář. Ve skutečnosti se 

v tu chvíli svět nemění tak rychle jako my. Pro další přežití 

potřebujeme srovnat svůj hodnotový systém a najít své 

nové místo v novém světě.

Jak moc velká závislost na pomoci ostatních vznikla? 

Změnily se vztahy k těm nejbližším? K přátelům, k rodině? 

Co jsem schopný v této situaci dokázat? Tato poslední 

otázka je jedna z nejdůležitějších. Díky tomu, že „čerstvý“ 

vozíčkář dostává příležitost sportovat, rychle zjistí, že se 

toho dá dokázat poměrně dost. Setkává se s ostatními. 

Sdílí spolu zkušenosti a vzájemně se inspirují. Sport přináší 

silné zážitky, někdy výhry a někdy prohry. Nejedná se 

o luxus, nadstandard, ale o základ nového životního 

postoje, pokud mohu toto slovo v souvislosti s námi 

vozíčkáři použít.

Naštěstí jsme se nezměnili jen my. V posledních letech se 

mění i naše, česká společnost. Lidé kolem nás mnohem 

lépe rozumí významu sportu a jsou ochotní nám pomáhat 

a sportovat s námi. 

Těm všem bych chtěl moc poděkovat, protože společný 

sport nám dodává sílu.

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 2014 vznikl zatím poslední sportovní oddíl: tanec.

•  V roce 2016 náš klub zahrnuje 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

•  112 členů na konci roku 2016

•  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. Rok od roku se počet 

našich vozíčkářodnů zvyšuje. V roce 2016 jsme dosáhli počtu 1 015 vozíčkářodnů.

•  Od roku 2011 necháváme dobrovolně naše účetnictví auditovat.

Výkonem roku 2016 bylo oceněno 2. místo naší štafety v kategorii Para na Mistrovství 

Evropy orientačních závodů. Štafeta závodila ve složení: Jana Kosťová, Hana Doležalová 

a Bohuslav Hůlka.

Osobností roku 2016 se stal Spojenec sportovců na vozíku Peter Chalupianský, který pro 

nás v prosinci uspořádal již 3. ročník vánočního florbalového turnaje v Nebušicích. Za tři ročníky 

vánoční sbírky se pro náš florbalový oddíl vybralo dohromady přes 170 000 Kč.
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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.
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•  Nejpopulárnější kolektivní sport vozíčkářů v ČR.

•  Celkem 9 ligových týmů v ČR.

•  Aktivní účast ve vedení České federace florbalu vozíčkářů i na 
realizaci reprezentačních akcí. 

•  V oddíle působí tři čeští reprezentanti: Jan Rajznover, František 
Synek, Roman Charvát.

Činnost v roce 2016
•  4. místo v ligové sezóně 2015/16 Česká pošta extraligy 

vozíčkářů.

•  6. místo na turnaji Prague Wheel Open.

•  Nový partner v oblasti florbalového vybavení – značka FATPIPE.

•  Nové posily týmu: Michal Kosík, Karel Dominik a Bohuslav 
Dvořák.

•  Obnova sportovního materiálu: nové sportovní vozíky pro 
Kateřinu Braunovou a Janu Pitelkovou.

•  Uspořádání SKV Praha ComAp Open, miniturnaje ve florbalu 
vozíčkářů (na konci února 2016).

•  Na konci roku 2016 držíme průběžně 2. místo v ligové tabulce.

Plány na rok 2017
•  Navázat na úspěch ze sezóny 2014/2015, kdy jsme získali 

stříbrné medaile v Česká pošta extralize vozíčkářů.

•  Vytvořit větší spolupráci s florbalovými oddíly hráčů bez 
hendikepu.
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Děkujeme našemu partnerovi firmě ComAp, a. s., jejíž jméno hrdě neseme, za dlouholetou 
a stabilní podporu, Nadaci GCP, České federaci florbalu vozíčkářů,  
a také Petrovi Chalupianskému za pravidelné pořádání nebušického florbalového turnaje.

vozíčkářodnů

217

Vladimír Mařík

Ne každý rok je florbalové posvícení.  
Cítím však, že v roce 2017 se svítit bude!
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Nadaci ČEZ, ČSOB a. s., Innogy a. s., Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry, Lyže Lusti  
a dalším partnerům a také mnoha dobrovolníkům.
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•  Lyžování vozíčkářů je jedinečným sportovním zážitkem 
umožňující žít aktivním životem v přírodě s rodinou a přáteli. 
Zvyšuje fyzickou i psychickou kondici. 

•  Ke sjezdovému lyžování využíváme nejčastěji monoski, 
k dispozici máme ale i biski a kartski. 

•  Vyjíždíme i na běžky, máme vlastní sledge lyži.

•  Objevujeme nová vyhovující lyžařská střediska a vhodná 
ubytování.

•  Organizujeme lyžařské akce pro začátečníky, pokročilé, ale 
i lyžařské akce rodinné se zábavným programem pro děti.

•  Lyžujeme nejen v České republice, pro zdatné monoski lyžaře 
zajišťujeme i akce v rakouských Alpách.  

•  Hradíme náklady na účast asistentů.

Činnost v roce 2016
•  Opět jsme rozšířili činnost lyžařského oddílu.

•  Uspořádali jsme celkem 5 plně obsazených lyžařských akcí: 

 •  5.–9. 1.  lyžování na Božím Daru

 •  4.–7. 2.  běžky Vrchlabí

 •  17.–21. 2.  lyžování v Orlických horách

 •  2.–6. 3.  rodinné lyžování v Luisině údolí

 •  21.–25. 4.  Kaunertal (Rakousko)

•  První rok jsme vyzkoušeli nové středisko v Krušných horách na 
Božím Daru.

•  Stále se nám rozšiřuje členská základna lyžařského oddílu. 
Přibývají nám velmi schopní asistenti. 

Plány na rok 2017
•  Udržet stávající úroveň a počet akcí. Objevit alespoň jedno 

nové lyžařské středisko. 

•  Objevit nové zájemce o lyžování z řad vozíčkářů. Zvýšit 
asistentskou základnu. Posílit instruktorské dovednosti našich 
asistentů. Zorganizovat lyžařské školení asistentů.

1110

vozíčkářodnů účastníků-
vozíčkářů

akcí

147 305

Jan Mikeska

SKVéčko je parta přátel, se kterou chytám  
rychlost při sjíždění kopců.



•  Soutěžní individuální sport.

•  Dvě hlavní disciplíny – rychlostní orientační závody na 
vozíku a trail orienteering.

•  Většina závodů ve stejné soutěži spolu s nehendikepovanými.

•  Úzká spolupráce s oddíly orientačního běhu v celé ČR.

•  Aktivní účast v mezinárodní orientační federaci.

Činnost v roce 2016
•  Mistrovství Evropy 2016 v Jeseníku: 

 •  Trail-o (Para): 4. Kosťová, 23. Špidlen, 24. Hůlka,  
36. Lučný, 37. Mrtková.

 •  Štafety (Para): 2. CZE1, 6. CZE2.

•  Mistrovství světa 2016 ve Švédsku: 
 •  Trail-o (Para): 4. Kosťová, 13. Hůlka.

 •  Štafety (Para): 5. CZE.

•  Český pohár (Para): 1. Kosťová, 2. Špidlen, 3. Hůlka.

•  Mistrovství ČR v Trail-O (Para): 1. Kosťová, 2. Hůlka,  
3. Špidlen.

•  Mistrovství ČR v TempO: 3. Kosťová.

•  Rychlostní orientační závod: tradiční závod Opavského 
klubu přátel orientačního běhu nebo náborový závod pro 
vozíčkáře ve Vrchlabí.

Plány na rok 2017
•  Evropský pohár FinTrailO 2017 ve Finsku.

•  Mistrovství světa v Litvě.

•  Evropský pohár na Slovensku.

•  Rychlostní orientační závody a další tuzemské závody – 
tradiční závody u Opavy a ve Vrchlabí.

•  Nábor nových členů a propagace sportu.
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Děkujeme partnerům: ČSOB, Českému svazu tělesně postižených sportovců  
a Českému svazu orientačních sportů. 

vozíčkářodnů

152
hendikepovaných  

závodníků

11
akcí v ČR

10
závody 

v zahraničí

2

Miroslav Špidlen

Na orientačních závodech bývá nejtěžší najít 
v lese start. Tam pak už dostaneme mapu...
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Poděkování: ČEPS a. s., ČSOB a. s., Nadaci ČEZ, Čtení pomáhá a dalším partnerům a dobrovolníkům.
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•  Nabízíme velkou šíři outdoorových nesoutěžních sportů 
v přírodě, mezi které patří hlavně cyklistické akce na 
handbicích, akce vodácké, ale i adrenalinové akce, jako je 
vodní lyžování, paragliding či akce v lanovém centru.

•  Pořádáme rodinné cyklistické akce s doprovodným zábavným 
programem.

•  Máme zkušené asistenty a instruktory. 

•  Poskytujeme účastníkům možnost půjčení přizpůsobeného 
sportovního vybavení pro vozíčkáře.

•  Objevujeme nová místa s vhodným bezbariérovým ubytováním 
v ČR i zahraničí.

Činnost v roce 2016
•  Zorganizovali jsme nabité léto plné sportovních akcí.

•  Celkem jsme uspořádali devět akcí (což je o dvě více, než 
v uplynulém roce), kterých se účastnilo 29 vozíčkářů.

•  Poznali jsme dvě nová místa v ČR. 

•  Navštívili jsme mnoho pěkných míst v celé ČR a zařadili jsme 
mezi naše akce seakajakový víkend.

•  Rozšířila se nám členská základna a získali jsme pro náš oddíl 
nové asistenty.

Plány na rok 2017
•  Udržet a zvyšovat stávající úroveň a počet akcí – v létě 

2017 máme naplánované čtyři cyklistické akce (z toho 
jednu rodinnou), tři vodácké akce na řekách, dále jachtařské 
odpoledne, víkend v lanovém centru, vodní lyžování a víkend 
v seakajacích. 

•  Objevit nová místa vhodná pro naše sportování.

•  Najít nové zájemce o outdoorové aktivity a zvýšit asistentskou 
základnu.

vozíčkářodnů

158
akcí

9
účastníků-
vozíčkářů

29 

Tomáš Pohanka

Když jsem zdravý, tak můžu sportovat, můžu žít.  
S SKV to jde hravě.
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Děkujeme za zajištění potápěčských služeb spolku Restart, dále hlavnímu partneru oddílu potápění 
firmě OKsystem s.r.o., firmě Kolektory Praha a.s., Nadaci ČEZ, Nadačnímu fondu AVAST 
a Městské části Praha 10.

16

•  Nesoutěžní sport, u kterého nejsou zapotřebí žádné 
kompenzační pomůcky a který dovoluje zapomenout  
na rozdíly mezi vozíčkáři a lidmi bez hendikepu.

•  Zajištění potápěčské výstroje.

•  Zajištění výcviku zkušenými instruktory.

•  Zajištění asistence.

•  Celoročně pravidelné tréninky v bazénu Slávie.

•  Každé léto potápění ve volné vodě v ČR i zahraničí.

Činnost v roce 2016
•  1 x týdně pravidelné tréninky v bazénu Slávie Praha.

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

•  2 x výjezd za potápěním v lomech v ČR (Leštinka a Bořená 
Hora).

•  2 x  zprostředkování tréninku potápění hendikepovaným 
v rehabilitačním ústavu Hrabyně.

•  1 x uskutečnění akce s Policejními potápěči ČR 
v Holešovickém bazénu.

•  1 x uskutečnění akce – trénink potápění v 7 m jámě 
v Aquapalace Praha.

•  Pořízení části potápěčské výstroje.

Plány na rok 2017
•  Zviditelnění činnosti oddílu potápění.

•  Dvě zahraniční a minimálně tři tuzemské akce (včetně 
doprovodného programu).

•  Podnikat výjezdy a nabízet možnost vyzkoušet si potápění 
v různých krajích v ČR, přivádět tak k tomuto sportu nové 
zájemce a tím rozšiřovat členskou základnu.

17

vozíčkářodnů

156
hendikepovaných 

členů

14
tuzemských akcí

6
zahraniční 
výjezdy

2

Kristýna Ševčíková

Potápění na Korsice předčilo veškerá má očekávání a náramně 
jsem si to užila. Těším se na nové zážitky s potápěčskou partou, 
které přinese rok 2017.
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Děkujeme našemu dlouhodobém partnerovi, společnosti Enersys s. r. o..
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•  Individuální soutěžní sport.

•  Pravidelné tréninky 2 – 3 x týdně.

•  Účast v soutěžích: Český pohár, Pražský rekreační stolní tenis 
(PRST) – s nehendikepovanými, Mistrovství ČR jednotlivců 
i družstev.

•  Pořádání turnaje Enersys Cup.

Činnost v roce 2016
•  Účast na Mistrovství České republiky ve stolním tenise 

vozíčkářů v Ostravě – para: 9. Mrázek,  
kvadru: 3. Fiala, 5. Krejčí.

•  Český pohár 2016 – skupina A: 16. Jan Mrázek;  
skupina B: 1. Pavel Fiala, 3. Milan Krejčí, 7. Aleš Zelený,  
15. Michal Vondráček, 16. Štefan Danko, 20. Bohumil 
Kábrt, 21. Jaroslav Klíma;  
skupina C: 3. Bohuslav Hůlka, 12. Pavel Urban. 

•  Pořádání Enersys Cupu 2016, kterého se zúčastnilo 41 
hráčů ve třech výkonnostních skupinách.

•  Účast v Pražském rekreačním stolním tenise (společná soutěž 
s nehendikepovanými sportovci) – v sezóně 2015/2016 
postup našeho týmu do 3. třídy. 

Plány na rok 2017
•  10 bodovaných turnajů Českého poháru rozložených od 

dubna (Klatovy) do listopadu (Brno).

•  V elitní třídě A Českého poháru nastoupí 3 naši hráči, v třídě 
B další 4 hráči a v třídě C nás bude reprezentovat 5 hráčů.

•  Účast na Mistrovství České republiky ve stolním tenise 
vozíčkářů v Ostravě (nominovali se M. Krejčí, P. Fiala  
a J. Mrázek).

•  Účast v Pražském rekreačním stolním tenise.

•  Uspořádání Enersys Cupu 2017 v Praze - Modřanech.

19

vozíčkářodnů

128
turnaje MČR

2
hendikepovaných 

členů

10
turnajů ČP

9
kol PRST

22

Štefan Danko

Letos se těším, jaké to bude na 
prvním turnaji po mé sedmdesátce.



•  Jediný oddíl, kde se pojí sport s uměním.

•  Různé taneční styly (moderna, jazz dance, street dance).

•  Veřejná vystoupení a reprezentace na společenských 
a benefičních akcích, plesech.

•  Možnost seberealizace, vyjádření emocí.

•  Pravidelné tréninky oddílu, workshopy pro veřejnost.

•  Spolupráce s Petrou Parvoničovou, taneční skupinou Marty 
Dance Klatovy, sdružením Lucky kolečka a neziskovou organizací 
Lenox.

Činnost v roce 2016
•  Vystoupení na několika zajímavých akcích (II. ples 

handicapovaných v Klatovech, Ples studia Fitdanceart, 
Mezinárodní víkend tance, Benefiční tančírna StarDance a další).

•  Vznik nových choreografií (Jerome, We Like to Swing, tematické 
vystoupení na motivy muzikálu Noc na Karlštejně).

•  Workshopy pro veřejnost v Centru Paraple a na Nové hospodě 
v Plzni. 

•  1 x letní víkendové soustředění – Jesenice u Rakovníka.

•  Mediální výstupy (Tv ZAK, Plzeňská jednička, časopis Můžeš, 
Taneční magazín a další).

Plány na rok 2017
•  Tvorba nových choreografií.

•  Další veřejná vystoupení (Ples tanečního studia Fitdanceart, Ples 
města Hořovice a další).

•  Nábor nových členů (rozšíření sportu mezi ostatní typy postižení).

•  Několikadenní letní soustředění.

•  Příprava pro účast na soutěžích.

•  Získání dalších tanečních lektorů.
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vozíčkářodnů

57
hendikepovaných 

členů

6
veřejných 
vystoupení

11
workshopů pro 

veřejnost

8
nové 

choreografie

3

Za dlouhodobou spolupráci a podporu oddílu děkujeme tanečnici a choreografce Petře Parvoničové, 
taneční skupině Marty Dance Klatovy a tanečnímu studiu Fitdanceart.

Anna Krátká

Ať už ten další rok bude v jakémkoliv tanečním 
rytmu, ať jej protančíme s nadšením a radostí.

21
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Florbal – Kadaň - 4. ligové kolo čpEv
lyžE – lyže pro rodinky Krkonoše Stolní tEniS – Soustředění buňkov

tanEc – taneční workshop nová Hospoda

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

Stolní tEniS – Mčr družstev Jilemnice outdoor – Sjíždění ohře
oriEntační z. – Grand prix Silesiaoutdoor – rodinky lutová

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

Stolní tEniS – čp brno potápění – potápění v rÚ Hrabyně
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 1. 2.
lyžE – boží dar tanEc – taneční workshop církevní gymnázium plzeň Stolní tEniS – 

Soustředění buňkov
potápění – bazén Holešovice

tanEc – taneční wokrshop Fitdanceart

tanEc – Winter dance Show
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

Florbal – prague Wheel open
tanEc – taneční soustředění Jesenice

outdoor – Handbiky Jižní Morava oriEntační z. – MS Strömstad
Stolní tEniS – čp plzeň

outdoor – lanové centrum proud
potápění – bořená Hora

oriEntační z. – rychlostní Krnov potápění – EgyptoriEntační z. – pražské trailové jaro oriEntační 
z. – Kosmické 
tempo

oriEntační z. – Ep borský Mikuláš
tanEc – taneční workshop nová Hospoda

oriEntační z. – ME Jeseník
Stolní tEniS – Mčr ostrava

potápění – leštinka

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

Florbal – play off 2016 – české budějovice tanEc – danceFiesta Klatovy
outdoor – vodní lyže Stráž pod ralskem

outdoor – Seakayaky dalešice outdoor – Sjíždění ohře
Stolní tEniS – čp chebtanEc – vystoupení Kongres perioperačních sester

potápění – potápění v rÚ Hrabyně
Stolní tEniS – čp liberec

tanEc – nácvik Fitdanceart

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 29
lyžE – běžky v Krkonoších tanEc – vystoupení retroples lucky koleček

lyžE – lyže orlické hory
tanEc – vystoupení ples Fitdanceart studia oriEntační z. – Mrazivé tempo

Stolní tEniS – Soustředění buňkov
Florbal – comap open

lyžE – Jarní Kaunertal
Stolní tEniS – čp Mohelnice
tanEc – vystoupení na vyhlášení EWH

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

Stolní tEniS – Soustředění buňkov
tanEc – vystoupení na mezinárodním víkendu tance roudná

Stolní tEniS – čp Klatovy potápění – aquapalace praha

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
Stolní tEniS – čp praha

tanEc – taneční workshop nová Hospoda
oriEntační z. – pražský trailový podzim

potápění – Korsika
Florbal – Soustředění ruzyně
oriEntační z. – trail-o, tempo, rychlostní – vrchlabí

outdoor – cyklo Šumava

oriEntační z. – trail-o Hrabyně
Florbal – praha – 1. ligové kolo čpEv

Stolní tEniS – čp ostrava tanEc – taneční workshop centrum paraple
Florbal – Jičín – 2. ligové kolo čpEv tanEc – vystoupení ples handicapovaných Klatovy

oriEntační z. – trail-o, tempo,  
Mr štafet – rychnov, dobruška 

Stolní tEniS – čp pardubice
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
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Kdokoli může spojit svůj sportovní výkon s podporou sportovců 
na vozíku, a stát se tak naším Spojencem.

Počet nových Spojenců za rok 2016: 29

Projekt Spojenci sportovců na vozíku najdete na stránkách 
www.spojenci.cz

Nejvýznamnější události  
a akce Spojenců v roce 2016
•  30. 8. 2016 – Miřejovický půlmaratón – 8. ročník tradičního 

spojeneckého běhu v Miřejovicích. 

•  10. 9. 2016 – Nielsen Cup – 4. ročník fotbalového turnaje 
firmy Nielsen.

•  10. 9. 2016 – Adidas podpořil Míšu – zaměstnanci firmy 
adidas běželi na Grand Prix a věnovali se sportu v období 
od 1. 7. do 10. 9. 2016 na podporu Míši Krunclové a jejího 
outdoorového oddílu. 

•  27. 11. 2016 – Turnaj o Mistra Ponga – Základní škola 
náměstí Bří Jandusů v Praze Uhříněvsi uspořádala již 
podruhé turnaj ve stolním tenisu pro žáky, rodiče, učitele 
a přátele školy.

•  17. 12. 2016 – Vánoční turnaj FT Nebušice – FT Nebušice 
pořádal již 3. ročník vánočního charitativního turnaje, jehož 
výtěžek putoval pro florbalový tým SKV Praha.

SpO
jEn

c
I SpO

RTO
vc

ů
 n

A
 vO

zíku

vO
zíČ

ká
řI n

A
 plEc

H
á

Rn
ě

24 25

Cíle projektu
•  Přivést k aktivnímu životu 

více osob s hendikepem, 
umožnit jim zapojit se do 
našeho sportovního kolektivu.

•  Intenzivněji se zapojit do dění v městské části.

•  Pravidelně pořádat sportovní aktivity pro naše členy i nečleny.

•  Rozjet pravidelné tréninky stolního tenisu pro veřejnost.

Co v roce 2016 proběhlo
•  Pravidelné tréninky paralympijského sportu boccia.

•  Pravidelné vyjížďky na handbicích po cyklotrasách v okolí 
Černého mostu dle aktuálního počasí.

•  Cyklus cestovatelských přednášek, na kterých o svých cestách 
vyprávěli lidé na vozíku nebo lidé spjatí s lidmi s postižením či 
s naší organizací.

•  Po otevření haly Plechárna pak pravidelně každou druhou 
sobotu sportovní akce: badminton, boccia, stolní tenis, tréninky 
parazumby, vyjížďky na handbiku.

•  V hale Plechárny každý čtvrteční večer trénink stolního tenisu 
pro širokou veřejnost.

Akce v roce 2016
•  Akce Pražské trailové jaro – ve dnech 7. a 8. května 2016 

jsme spolupořádali orientační závody Trail-O v okolí 
Klánovického lesa. 

•  Běžecký závod Škorpilova 14ka – 26. června 2016 proběhl 
na Praze 14 charitativní běžecký závod, do kterého jsme se 
rovněž zapojili a zorganizovali doprovodný program.

•  Vánoce na Hloubětíně – 13. prosince 2016 proběhla 
adventní akce, které jsme se rovněž zúčastnili. 



•  Innogy za nadšené dobrovolníky

•  Florbal Expert za zapůjčení florbalového vybavení

•  Wild Cheerleaders za atraktivní povzbuzení hráčů a celého turnaje

•  Praze 14 kulturní za skákací hrad

5. listopadu, hala Sparta Arena Praha Vysočany

•  Florbalový firemní turnaj, podruhé také turnaj ve stolním tenisu.

•  11 firemních týmů + 1 tým složený ze zaměstnanců a přátel 

SKV Praha.

•  Představení naší činnosti partnerům i veřejnosti. 

•  Doprovodný program pro děti – jízda zručnosti, malování 

a tvoření ve výtvarných dílničkách a skákací hrad.

•  Moderátoři Martin Zach a René Kujan.

Výsledky firemního  
florbalového turnaje

Výsledky turnaje ve stolním tenisu 
(medailové pozice)
1. Miroslav Štěpka

2. Pavel Fiala

3. Martin Bíza

Poděkování 
•  MČ Praha 9

•  Areně Sparta za poskytnutí zázemí

•  AV Media za zapůjčení audio a videotechniky

•  Pivovaru Staropramen za dodání nealkoholického piva 

a dalších nápojů pro účastníky

•  Kofole za dodání nápojů pro účastníky

•  Felix Clinicum za zdravotnický dozor

•  Rok 2016 patřil také oslavě významného výročí – čtvrtstoletí od založení Sportovního klubu 

vozíčkářů Praha.

•  Oslava se konala 11. října v prostorách muzea voskových figurín Grévin, moderoval ji  

Martin Zach, k poslechu hráli Flying Parties.

•  Ocenili jsme několik Spojenců – T. Zahálku, P. Buriana a manžele Chorváthovy.

•  Ocenili jsme také dobrovolníky – J. Malíka, P. Kubala a J. Bečku.

•  Také zde byl pokřtěn a vydražen výroční kalendář klubu.

•  Na návštěvníky oslavy čekala kromě zábavy také bohatá tombola. 

Poděkování
•  Muzeu Grévin za poskytnutí prostoru.

•  Orea Hotel Pyramida za skvělý catering.

•  Staropramenu za zajištění nápojů.

•  České pojišťovně za pojištění akce.

•  OD Kotva za poskytnutí bezplatného parkování pro vozíčkáře.

•  Všem, kteří darovali dárky do tomboly.
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1. Avast 

2.  OKsystem 

3.  ČSOB 

4.  ČPP 

5.  Poštovní spořitelna 

6.  Generali 

7.  Raiffeisen st. sp. 

8.  SKV Praha

9.  Europ Assistance 

10.  MEC 

11.  Seznam.cz 

12.  Group M
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•  Bez asistentů bychom se při naší sportovní činnosti neobešli.

•  Pomáhají nám při rekreačních i závodních sportech v ČR 

i zahraničí, stejně tak při trénincích.

•  Nepostradatelní jsou při vícedenních outdoorových akcích, 

jako je sjíždění řek, potápění, cyklistika, lyžování a další.

•  My i naši asistenti získáváme díky vzájemné spolupráci nová 

přátelství a životní zkušenosti.

•  Na vícedenních akcích v ČR hradíme asistentům ubytování 

i dopravu.

•  Jejich pomoci a ochoty si nesmírně vážíme.

•  Naším koordinátorem dobrovolníků je Michaela Krunclová.

•  Na základních, středních i vysokých školách – zejména 

FTVS.

•  V rehabilitačních ústavech – zejména Kladrubech a Hrabyni.

•  Na akcích pro veřejnost – na festivalu Rock for People, Keep 

Respect a dalších.

•  Prezentují sportovci SKV Praha, zejména Michaela 

Krunclová a Tomáš Kratochvíl.
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•  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, pong@skvpraha.org 

zástupce: Jan Mrázek

•  Potápění: 

Tomáš Kratochvíl, potapeni@skvpraha.org 

zástupce: Milan Laštůvka

•  Tanec: 

Martina Henrichová, henrichova@skvpraha.org 

zástupce: Eliška Komorová

29

Petr Kubal

Asistence mi při pohledu na vás dává poznat,  
že nic není nemožné.



31

•  Předseda: 
Bohuslav Hůlka, hulka@skvpraha.org

•  Místopředsedkyně: 
Renata Kunclová, kunclova@skvpraha.org (od r. 2017 Michaela Krunclová)

•  Další členové výboru: 
Michaela Krunclová, Jana Kosťová, Tomáš Kratochvíl, Kateřina Sedlecká
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•  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

•  Veronika Skalecká (od září 2016) – web, sociální sítě, PR
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•  Josef Trčka (vedoucí)

•  Miroslav Dobrovolný

•  Pavel Fiala

•  Dominika Horáková

•  Jarmila Mrtková
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•  účetnictví, ekonomika, koordinace fundraisingu:  
Renata Kunclová
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 
(v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 
(v celých tisících Kč)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016

Dlouhodobý majetek celkem 1 055 1 179

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 125 233

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 837 2 179

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -907 -1 233

Krátkodobý majetek celkem 3 248 3 284

Zásoby celkem 6 24

Pohledávky celkem 52 60

Krátkodobý finanční majetek celkem 3 168 3 145

Jiná aktiva celkem 22 55

AKTIVA CELKEM 4 303 4 463

NáKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 478 3 2 481

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady celkem 823 823

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem 71 71

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití  
rezerv a opravných položek

326 9 335

Poskytnuté příspěvky celkem 2 2

Daň z příjmů celkem

NáKLADY CELKEM 3 700 12 3 712

VÝNOSY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Provozní dotace 860 860

Přijaté příspěvky 1 381 1 381

Tržby za vlastní výkony a za zboží 774 80 854

Ostatní výnosy 456 465

Tržby z prodeje majetku 30 22 52

VÝNOSY CELKEM 3 501 102 3 603

VÝSLEDEK HOSPODAřENí Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

PřED ZDANěNíM -199 90 -109

PO ZDANěNí -199 90 -109

PASIVA Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016

Vlastní zdroje celkem 3 184 3 460

Jmění celkem 3 179 3 569

Výsledek hospodaření celkem 5 -109

Cizí zdroje celkem 1 119 1 003

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 370 200

Jiná pasiva celkem 749 803

PASIVA CELKEM 4 303 4 463
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Příloha k účetní závěrce za rok 2016
jsou uvedeny pouze body dle § 30, pro které má účetní jednotka náplň v praze dne 15. 3. 2017

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. Předmětem vedlejší 
hospodářské činnosti jsou reklamní služby, nájem sportovního vybavení a drobný doplňkový prodej.

Statutární 
orgán, 
organizační 
struktura

Spolek měl k 31.12.2016 celkem 112 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 10.9.1991 Ministerstvem vnitra pod č.j.: 
VSC/1-7658/91-R. V souvislosti s novým občanským zákoníkem byl od 1.1.2014 zapsán jako spolek 
ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 2478. IČO účetní 
jednotky je 43001513.

účetní 
období, 
účetní 
metody atd.

Účetní jednotka je mikro účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. Účetní jednotka vede 
podvojné účetnictví a účetní závěrku sestavuje ve zkráceném rozsahu. Účetnictví je vedeno na počítači, 
účetní doklady jsou uskladněny v kanceláři spolku na adrese Gen. Janouška 17, Praha 14. Orga-
nizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok 
a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje 
ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti 
delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci. 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 
1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč 
účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 1 Kč, ale nižší než 60.000 
Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci. Úroky nejsou součástí 
pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Odpisy majetku jsou stanoveny jako rovnoměrné měsíční, pořízení 
a odpisy majetku pořízeného z prostředků darů a dotací jsou účtovány proti vlastnímu jmění. Pro účtování 
skladové evidence je používaná metoda B. Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím 
nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace 
účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých darů.

Způsoby 
oceňování:

Majetek, závazky a pohledávky jsou oceňovány v souladu se Zákonem o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 
Sb. jmenovitou hodnotou. 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 2016 byl pro přepočet měn používán aktuální kurz 
vyhlašovaný ČNB.

Závazky po 
splatnosti:

Účetní jednotka nemá k 31.12.2016 splatné závazky ze sociálního nebo zdravotního pojištění nebo daňové nedo-
platky.

Výsledek 
hospodaření:

Účetní jednotka uzavřela rok 2016 s účetní ztrátou 109 tis. Kč. Z toho ztráta z hlavní činnosti činí 199 tis. Kč a zisk 
z vedlejší hospodářské činnosti 90 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. Celková ztráta byla krytá 
z finanční rezervy spolku na běžném účtu.

Zaměstnanci, 
mzdové 
náklady:

Celkové vynaložené osobní náklady včetně dohod a odvodů z mezd v roce 2016 činily 823 tis. Kč. V roce 2016 
byly uzavřené pracovní poměry na zkrácený úvazek celkem se 4 osobami, z toho se třemi hendikepovanými. 
Průměrný přepočtený počet pracovníků činil 1,5.
K zajištění sportovních aktivit byly v roce 2016 uzavřeny s 19 osobami dohody o pracovní činnosti a s 33 osobami 
dohody o provedení práce. Předseda, který má postavení statutárního orgánu, tuto funkci vykonával zdarma jako 
dobrovolnickou činnost. Spolkem byl odměňován na základě DPČ za odborné práce související se správou webu 
a sociálních sítí a dále obdržel jednorázovou odměnu na základě DPP za technickou přípravu orientačního závodu. 
Spolek mu celkem vyplatil 38 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. Aktiv-
ity 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 jednotlivých 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 145.243 Kč. Vzniklá daňová úspora ve výši 27.500,- Kč bude využita v následujících letech 
k financování hlavní činnosti. 

Využití 
daňové úlevy 
z roku 2015, 
vypořádání 
loňského zisku:

Účetní jednotka v daňovém přiznání za rok 2015 využila možnosti daňové úlevy. Celková částka úlevy ve výši 
28.500,- Kč byla v roce 2016 využita na financování hlavní činnosti.
Účetní zisk za předcházející účetní období 2015 byl použit k navýšení vlastního jmění.
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A

o ovení úetní závrky sestavené k 31.12.2016

v organizaci

Sportovní klub vozíká Praha, z. s.

Praha, 4. dubna 2017

22HLAV s.r.o., I 64052907, Spisová znaka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnní KAR . 277, osvdení KDPR 
sídlo: Všeboická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, poboka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u nhož bylo provedeno ovení

Organizace: Sportovní klub vozíká Praha, z. s.
Adresa: Ovárská 471/1B, Malešice, 108 00 Praha
I: 430 01 513
Pedmt innosti: 

• Vytváení podmínek tlesn postiženým obanm ke sportovní innosti.

Píjemce zprávy

lenové spolku po projednání s pedsedou klubu

Pedmt ovování

úetní závrka sestavená k 31.12.2016 za úetní období 1.1.2016 – 31.12.2016

Termín provedení auditu

24.3.2017 – 4.4.2017

Ovení provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všeboická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnní KAR . 277
len mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovdný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, oprávnní KAR . 2092

22HLAV s.r.o., I 64052907, Spisová znaka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnní KAR . 277, osvdení KDPR 
sídlo: Všeboická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, poboka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
urena lenm spolku Sportovní klub vozíká Praha, z. s.

Zpráva o ovení úetní závrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit piložené úetní závrky organizace Sportovní klub vozíká Praha, z. s. (dále
také „Organizace“) sestavené na základ eských úetních pedpis, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok konící 31.12.2016 a pílohy této úetní závrky, která
obsahuje popis použitých podstatných úetních metod a další vysvtlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v bod 1. pílohy této úetní závrky.
Podle našeho názoru úetní závrka podává vrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Sportovní klub vozíká Praha, z. s. k 31.12.2016 a náklad a výnos a výsledku jejího
hospodaení za rok konící 31.12.2016 v souladu s eskými úetními pedpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, naízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) . 537/2014 a standardy Komory auditor eské republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), pípadn doplnné a upravené souvisejícími aplikaními doložkami. Naše
odpovdnost stanovená tmito pedpisy je podrobnji popsána v oddílu Odpovdnost auditora za audit
úetní závrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pijatým Komorou auditor
eské republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených pedpis. Domníváme se, že dkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatený a vhodný základ pro vyjádení našeho výroku.

Odpovdnost  pedsedy klubu a dozorí rady Organizace za úetní závrku
Pedseda klubu Organizace odpovídá za sestavení úetní závrky podávající vrný a poctivý obraz
v souladu s eskými úetními pedpisy, a za takový vnitní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení úetní závrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
zpsobené podvodem nebo chybou.
Pi sestavování úetní závrky je pedseda klubu Organizace povinen posoudit, zda je Organizace
schopna nepetržit trvat, a pokud je to relevantní, popsat v píloze úetní závrky záležitosti týkající
se jejího nepetržitého trvání a použití pedpokladu nepetržitého trvání pi sestavení úetní závrky,
s výjimkou pípad, kdy pedseda klubu plánuje zrušení Organizace nebo ukonení její innosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak uinit.
Za dohled nad procesem úetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorí rada. 

Odpovdnost auditora za audit úetní závrky
Naším cílem je získat pimenou jistotu, že úetní závrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost zpsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Pimená míra jistoty je velká míra jistoty, nicmén není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými pedpisy ve všech pípadech v úetní závrce odhalí pípadnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v dsledku podvod nebo chyb a

22HLAV s.r.o., I 64052907, Spisová znaka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnní KAR . 277, osvdení KDPR 
sídlo: Všeboická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, poboka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

považují se za významné (materiální), pokud lze reáln pedpokládat, že by jednotliv nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé úetní závrky na jejím základ pijmou.
Pi provádní auditu v souladu s výše uvedenými pedpisy je naší povinností uplatovat bhem celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti úetní závrky
zpsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatené a vhodné dkazní informace, abychom na jejich základ mohli
vyjádit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v dsledku podvodu, je vtší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
zpsobené chybou, protože souástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitních kontrol pedsedou
klubu. 

• Seznámit se s vnitním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádit názor na úinnost jejího vnitního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých úetních pravidel, pimenost provedených úetních odhad a
informace, které v této souvislosti pedseda klubu Organizace uvedl v píloze úetní závrky.

• Posoudit vhodnost použití pedpokladu nepetržitého trvání pi sestavení úetní závrky
pedsedou klubu a to, zda s ohledem na shromáždné dkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významn
zpochybnit schopnost Organizace nepetržit trvat. Jestliže dojdeme k závru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zpráv na
informace uvedené v této souvislosti v píloze úetní závrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatené, vyjádit modifikovaný výrok. Naše závry týkající se schopnosti Organizace
nepetržit trvat vycházejí z dkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicmén budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepetržit trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, lenní a obsah úetní závrky, vetn pílohy, a dále to, zda
úetní závrka zobrazuje podkladové transakce a události zpsobem, který vede k vrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat pedsedu klubu a dozorí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a
naasování auditu a o významných zjištních, která jsme v jeho prbhu uinili, vetn zjištných
významných nedostatk ve vnitním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
len mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všeboická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                      Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnní KAR . 277                                                                                    oprávnní KAR . 2092

V Praze, dne 4. dubna 2017
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Přijaté dary 
a dotace ze 
SR, členské 
příspěvky:

Činnost spolku byla v roce 2016 podpořena těmito dotacemi:
Hl. město Praha – dočerpání dotace z roku 2015 na období 7/2015 – 6/2016. Celková dotace činila 220 tis. 
a byla určená na sportovní přípravu soutěžních sportů, v roce 2016 bylo čerpání 109.054,28,- Kč. Dotace byla 
spotřebována a poskytovateli řádně vyúčtována.
Dotace Hl. města Prahy poskytnutá prostřednictvím Česká federace florbalu vozíčkářů – dotace byla určena na 
období 7/2015 až 6/2016 pro oddíl florbalu vozíčkářů. Celková částka činila 136.500,- Kč, z toho 72.150,- bylo 
vyčerpáno v roce 2015 a 64.350,- v roce 2016. Dotace byla poskytovateli řádně vyúčtována.
Úřad vlády ČR – dotace 80.000,- Kč na správní náklady byla vyčerpána a vyúčtována.
Úřad vlády ČR – dotace 50.000,- Kč na prezentační akce na téma Sport hendikepovaných na školách 
a v rehabilitačních ústavech – bylo vyčerpáno a vyúčtováno.
Hl. město Praha – dotace 200.000,- Kč na období 7/2016 až 6/2017. V roce bylo vyčerpáno na sportovní přípravu 
soutěžních sportů 130.608,- Kč, zbytek bude dočerpán v roce 2017.
MČ Praha 10 – dotace 144.000,- Kč na nákup sportovních pomůcek, nájmy, půjčovné a asistentské služby. Dotace 
byla vyčerpána a poskytovateli řádně vyúčtována.
MČ Praha 9 – dotace 45.000,- Kč na nájem sportovní haly za účelem pořádání florbalového turnaje. Dotace byla 
vyčerpána a poskytovateli vyúčtována.
MČ Praha 6 – dotace 50.000,- na sportovní přípravu florbalového oddílu a na pořádání orientačního závodu na 
území Prahy 6 – bylo vyčerpáno a vyúčtováno.

Přijetí dotací 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 v roce 2016 celkem 187.238,- Kč. Z toho je na účtu Příjmy 
příštích období částka 48.944,- Kč jako očekávaný příspěvek za 4. čtvrtletí 2016. Příspěvek je účtován do výnosů na 
základě doručení Rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku.

Dary a nadační příspěvky:
Účetní jednotka obdržela v roce 2016 finanční dary od právnických osob v celkové výši 896 tis. Kč, byl dočerpán 
zůstatek z roku 2015 ve výši 110 tis. Kč a do roku 2017 je převáděn nevyčerpaný zůstatek ve výši 327 tis. Kč.
Od nadací a nadačních fondů obdržel spolek příspěvky v celkové výši 872 tis. Kč, byl spotřebován zůstatek ve výši 
605 tis. Kč z roku 2015 a do roku 2017 je k dočerpání převáděno 576 tis. Kč.
Fyzické osoby poskytly v roce 2016 dary v celkové výši 15 tis. Kč a byl spotřebován zůstatek daru z roku 2015 ve výši 
19 tis. Kč.

Věcné dary: přímá úhrada faktury za ubytování na lyžařských akcích ve výši 49 tis. Kč Nadací Charty 77, přímá 
úhrada faktury za dovybavení služební dodávky o zvedací zařízení pro vozíčkáře – cena 65 tis. Kč, dárce Nadace 
Charty 77 a věcný dar služby od fyzické osoby ve výši 57 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.

Členské příspěvky: v roce 2016 vybral spolek od svých členů členské příspěvky v celkové výši 31.200.- 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 2016 činil 262 tis. Kč. V roce 2016 se čerpala sbírka 
ve výši 141 tis. Kč na sportovní pomůcky, přímé provozní náklady sportovních akcí a náklady spojené s pořádáním 
sbírky. Do roku 2017 se převádí nevyčerpaný zůstatek veřejné sbírky ve výši 428 tis. Kč. Prostředky veřejné sbírky jsou 
evidovány 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
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