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Evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí 

a diverzifikuje pozemský život. V tomto procesu se jednoho dne objevil 

vozíčkář. A svedl zápas s procesem evoluce. Dokázal, že život je krásný, 

a tím si vydobyl místo mezi ostatními pozemskými tvory.

Tato krása se může projevit při každé lidské činnosti, ale vyniká při 

sportu, a proto je tu naše organizace Sportovní klub vozíčkářů Praha.

Rok 2014 byl pro nás rokem, kdy jsme vnímali evoluční proces víc 

než kdy předtím. Sešly se u nás dva velké granty – Rok jinak Nadace 

Vodafone a VOKUS, Vzdělání - odbornost - kvalita – úspěch, 

z Operačního programu Praha -  Adaptabilita, který je financován 

z Evropského sociálního fondu. 

Díky těmto grantům jsme měli možnost si uvědomit, kde je naše místo, 

v čem jsme nejlepší, a jak se chceme rozvíjet. Měli jsme možnost 

investovat do našeho zázemí a do vzdělání a kvalifikace lidí, kteří 

u nás pracují. Část aktivit jsme přesunuli do naší nové kanceláře na 

Černý Most, kde jsme se pustili do komunitního projektu „Vozíčkáři na 

Plechárně“.

Významnou pozornost získal náš další projekt Spojenci sportovců na 

vozíku, ve kterém náš sport podporují sportovci svými výkony. 

Pozemský život je sice rozmanitý, ale radost ze sportu je jen jedna, 

společná pro nás pro všechny.

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

•  V roce 2014 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 

•  103 členů na konci roku 2014

• 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

Osobností roku 2014 byla zvolena Michaela Krunclová. Podílela se významnou 

měrou na chodu tří oddílů, významným způsobem prezentovala sport vozíčkářů a do 

práce uvnitř klubu vnášela pozitivní energii.

Výkon roku 2014 byl výkon nesportovní, ale o to významnější pro chod celé 

organizace. Ocenění získala ekonomka klubu Renata Kunclová za zvládnutí 

významnou měrou zvýšené administrativy klubu v tomto roce.
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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 i 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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•  Nejrozšířenější kolektivní sport handicapovaných  

v České republice  - celkem 10 ligových týmů

•  Aktivní účast ve vedení České federace florbalu vozíčkářů 

i realizaci reprezentačních akcí

Činnost v roce 2014
•  Druhá část sezóny 2013/2014 začala nadějně, ale po 

postupu do semifinále play-off jsme skončili na 4. místě

• Na turnaji Prague Wheel Open bez postupu ze skupiny.

•  Na sezónu 2014/2015 se k nám vrací kvalitní hráči – 

Matěj Čechák a Jana Pitelková

• Roman Charvát na novém vozíku

•  Přezimujeme na předních příčkách tabulky – dobrá šance 

na postup do play-off

Plány na rok 2015
• Důstojná účast v play-off – získání vytoužené medaile

• Budování potenciálu týmu a dobré party

Florbal v číslech
•  5 turnajů, 1 soustředění, 47 tréninků

•  13 hráčů, z toho 2 reprezentanti

Děkujeme našemu partnerovi firmě ComAp, a. s., jejíž jméno hrdě neseme,  

za dlouhodobou a stabilní podporu, Nadaci České Pojišťovny, Nadačnímu fondu Avast,  

AC Nielsen CR s. r. o., Ernst & Young s. r. o., Městské části Praha 10  

a České federaci florbalu vozíčkářů.
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Roman Charvát
Chci dávat góly i přihrávky, je mi celkem 
jedno kolik, hlavně víc než soupeř.



Lyžařský oddíl v číslech
•  13 členů

•  72 vozíčkářodní

Naše činnost by nebyla  možná bez podpory, za kterou moc děkujeme: Nadační fond Avast,  

RWE, a. s., InterCora a. s., Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Nadace rozvoje občanské 

společnosti, IVAR CS s. r. o., Linde MH ČR s. r. o., Nadace Vodafone, Kolektory Praha, a. s.,  

GALUS Industries s. r. o. a dalším. Děkujeme také všem dobrovolníkům.
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•  Lyžování vsedě je jedinečným zimním pohybovým zážitkem 

na čerstvém vzduchu

•  Nejčastěji se v našem klubu ke sjezdovému lyžování 

využívá monoski, ale i biski a kartski, k běžeckému  

lyžovaní sledge

•  Lyžují u nás začátečníci i pokročilí

•  Lyžujeme nejen v ČR, zkušenější lyžaři s námi jezdí  

i na ledovec

Činnost v roce 2014
•  Zimní sportovní aktivity jsme rozšířili o běžecké lyžování

•  Proběhlo první školení instruktorů

•  Kvůli velké nepřízni počasí se některé výjezdy musely zrušit

•  Uspořádali jsme 5 lyžařských akcí

•  Přibývá zájemců o lyžování a rozšiřuje se asistentská 

základna

•  Závodník Olda Jelínek se účastnil EP, SP, paralympiády 

v Soči, od října začal trénovat na sezónu 2014/2015; 

stopku mu bohužel vystavil úraz ramene, který si vyžádá 

dlouhou rekonvalescenci

•  Jiní závodníci se v řadách SKV neobjevili 

Plány na rok 2015
•  Videoprezentace sportu

•  Akce pro rodiny s dětmi

•  Seznamování širší veřejnosti s lyžováním vozíčkářů

•  Průzkum nových terénů

•  Vzdělávání asistentů

•  Pořádání sjezdových i běžkařských akcí

1110

Jarda Pátek
Hendikepy mizí, radost zůstává!



•  Soutěžní individuální sport

•  Dvě 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 2014
•  Pořádání dvou závodů Českého poháru, jednoho 

propagačního závodu

•  Účast na 3 rychlostních závodech a 28 závodech trail-o,  

v č. ME v Portugalsku a MS v Itálii

•  20. místo na ME v TempO

•  5. a 7. místo na MS (Dudík a Hůlka)

•  Evropský pohár: 8 účastníků

•  Účast tří závodníků na 50. Oringenu ve Švédsku

Plány na rok 2015
• Mistrovství světa v Chorvatsku

•  Závody v zahraničí, zejména na Slovensku a v Polsku

•  Evropský pohár, Český pohár

•  Rychlostní orientační závody

•  Propagace sportu

•  Spolupořádání závodů
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Orientační oddíl v číslech
•  12 členů na vozíku

•  218 vozíčkářodní

•  31 závodů, z toho 14 v zahraničí

•  Průměrně 6 našich členů na závod

Děkujeme partnerům firmě Nadační fond Avast, TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o., ČSOB a.s. – ERA, 

adidas ČR, s. r. o., Český svaz orientačních sportů.

Milan Lučný
V uplynulém roce jsem se díky SKV dostal na své první 
zahraniční závody a to do Švédska. Po domácích 
zkušenostech přibyly i zahraniční, které doufám zužitkuju 
v příští sezoně.
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Outdoorový oddíl v číslech
•  131 vozíčkářodní

•  6 akcí

•  Průměrně 4 vozíčkáři na akci.

Děkujeme za podporu: InterCora s. r. o., Nadačnímu fondu AVAST,  

BTL zdravotnická technika a. s., HUDY sport. Děkujeme také množství dobrovolníků.
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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

•  Zajištujeme půjčení přizpůsobeného sportovního materiálu – 

handbiky, lodě s upravenými sedačkami, wakeboardy

Činnost v roce 2014
•  Tři cyklistické akce, dvě v České republice - Jižní Morava 

a okolí nádrže Rozkoš, třetí v rakouském Salzburgu

•  Novinkou tohoto roku byla cyklistická akce pro celé rodiny, 

včetně těch nejmenších

•  Proběhly dvě vodácké akce, první se konala na Vltavě,  

během druhé se sjížděla divoká řeka Salza v Rakousku

•  K další novince našeho oddílu patřila akce na Rujáně,  

kde se účastníci učili kitovat

•  V této letní outdoorové sezoně s námi bylo na akcích  

20 vozíčkářů, pomocnou ruku nám podalo 15 asistentů, 

navštívili jsme šest různých míst ke sportování

Plány na rok 2015
•  V tomto roce nás čekají tři cyklistické akce

•  Dvě akce se budou konat v ČR, první bude pro celé rodiny, 

druhá pro aktivní sportovce, třetí se uskuteční v Rakousku

•  Budeme sjíždět divokou řeku v Rakousku a také sjedeme řeku Vltavu

•  Ke konci léta proběhne wakeboarding v Pasohlávkách

•  Zajistíme víkend v lanovém centru

Václav Kneifl
V roce 2014 mě potěšilo kvadrutempem najetých 300 kilometrů a mnoho 
jiných plnohodnotných zážitků, vždy se super partou v krásných místech 
Kroměřížska a Salzburgu. V roce 2015 se těším na další společné vyjížďky 
a nové zážitky. Plán do roku 2015: udržet si zdraví, zlepšit fyzičku a najet 
spoustu kilometrů bez nehody.
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Potápění v číslech
•  10 hendikepovaných členů

•  35 tréninků a dalších 75 vozíčkářodní

•  4 akce, z toho dvě akce v zahraničí

Velké díky patří hlavnímu partneru oddílu potápění, firmě OKsystem s.r.o..

Děkujeme za zajištění služeb občanskému sdružení Restart a firmě Orcadiving s. r. o..

Děkujeme za podporu také firmám: HUDY sport a. s., Ernst & Young Audit, s. r. o.,  

Albertina icome Praha s. r. o., Nadaci Vodafone a dalším.
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•  Nesoutěžní sport, u kterého není zapotřebí žádné 

kompenzační pomůcky, a dovoluje zapomenout  

na rozdíly mezi těmi, kdo chodí po svých a těmi  

„na kolečkách“

•  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 2014
•  1 x týdně pravidelné tréninky v bazénu

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

•  2 x výjezd za potápěním v lomech v ČR  

(Leštinka a Bořená Hora) 

•  Doprovodný program při potápění v ČR  

(návštěva střelnice, jízda na koni)

•  Zajištění certifikace CMAS pro 4 členy oddílu potápění

•  Pořízení části potápěčské výstroje

Plány na rok 2015
•  Zviditelnění činnosti oddílu potápění, především  

mezi lidmi se zdravotním hendikepem

•  Zatraktivnění činnosti oddílu

•  Rozšíření členské základny

•  2 zahraniční a 2 tuzemské akce, včetně  

doprovodného programu

17

Tomáš Kratochvíl
V roce 2014 mě potěšilo, že se podařilo uspořádat 2 tuzemské  
a 2 zahraniční akce, bez žádného úrazu. 
V roce 2015 bych rád pokračoval v poznávání světa pod 
vodní hladinou i v jiných lokalitách, včetně zajištění originálního 
doprovodného programu.
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Stolní tenis v číslech
•  10 členů na vozíku

•  Asi 120 tréninků a dalších 108 vozíčkářodní na turnajích

Děkujeme hlavnímu partnerovi oddílu, firmě Enersys s. r. o., Nadačnímu fondu AVAST,  

GJW Praha spol. s r. o., adidas ČR s. r. o. a České asociaci stolního tenisu vozíčkářů.

18

•  Individuální soutěžní sport

•  Soutěže Český pohár, Pražský stolní tenis 

(s nehendikepovanými), MČR jednotlivců i družstev, 

Středoevropská liga

•  Pořádání turnaje Enersys Cup

Činnost v roce 2014
•  Letos bez medaile na MČR

•  Nejvýkonnější hráč Honza Mrázek začal usilovat 

o nominaci na paralympiádu

•  Mezinárodní turnaje Slovensko a Francie  

(Mrázek 2. místo)

•  Nové dresy

Plány na rok 2015
•  Český Pohár – výkonnostní vzestup, zejm. hráčů  

v nejnižší skupině

•  Pražský stolní tenis – postup do 4. Třídy

•  MČR – útok na medaile

•  Nominace J. Mrázka na paralympiádu

19

Milan Krejčí
Není důležité vyhrát, ale ztrapnit soupeře.
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Tanec v číslech
•  Asi 10 tréninků a dalších 21 vozíčkářodní

•  8 členek, z toho 5 na vozíku

•  3 veřejná vystoupení

Děkujeme Čtení pomáhá, Linde MH ČR s. r. o., městu Kralupy, Pilsen Cheerleaders, E-motion.
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•  Jediný oddíl, kde se pojí sport s uměním

•  Soustředění a tréninky v Praze i v Plzni

•  Workshopy (ukázkové lekce) pro veřejnost

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

•  Veřejná vystoupení a reprezentace na společenských akcích

•  Spolupráce s taneční skupinou E-motion (hlavně Gabriela 

Šmídová a Nikol Hladová)

Činnost v roce 2014
•  Založení oddílu a volba jeho vedení v květnu 2014

•  Spolupráce s Centrem Paraple – několik workshopů  

pro klienty i veřejnost

•  Celodenní soustředění v Plzni v září a říjnu

•  první kompletní choreografie „Dance and Change“

•  Díky Nadaci Martina Romana a projektu Čtení pomáhá 

získáváme taneční vozík

•  Spolupráce s Lucky kolečka o. s. z Plzně

Plány na rok 2015
•  Tvorba nových choreografií

•  Další veřejná vystoupení (Ples FOD, Ples Centra Tance,  

Ples ZČU…)

•  Rozšíření členské základny

•  Na jaře 2015 uspořádání celovečerního  

multižánrového představení

•  Několikadenní letní soustředění

21

Martina Henrichová
Potěšilo mě nadšení některých členek pro tanec a to, že se nám během 
necelého roku podařilo vytvořit vystoupení hned pro několik zajímavých akcí.
Doufám, že v roce 2015 vzniknou nové choreografie a že se nám podaří 
k veřejnému vystupování motivovat i další členy.



SPOJENCI SPORTOVCů NA VOzíKU

Kdokoli může spojit svůj sportovní výkon s podporou sportovců 

na vozíku, a stát se tak naším Spojencem.

Nejvýznamnější události a akce Spojenců v roce 2014:

•  8. 6.–9. 7.  

René Kujan pro nás přebíhá Island z nejvýchodnějšího  

na nejzápadnější místo

•  6. 9. 2014 

Adidas běží pro Honzu – Zaměstnanci firmy běží  

na Grand Prix v Praze na podporu Jana Mrázka

•  Duben–říjen 2014 

Tour de ABB – zaměstnanci firmy ABB chodí pěšky a jezdí 

do práce na kole pro SKV Praha

•  Během roku přibylo asi 60 nových Spojenců.

Projekt Spojenci sportovců na vozíku najdete na stránkách 

www.spojenci.cz.

PREzENTACE SPORTU VOzíČKářů 

•  Probíhá na základních, středních i vysokých školách

•  Prezentoval René Kujan spolu s některými sportovci 

organizace, nejčastěji Michaelou Krunclovou

•  Setkává se s pozitivním ohlasem a objevuje se často 

poptávka po opakovaných prezentacích

11. BENEFIČNí FLORBALOVý TURNAJ FIREM

•  8. listopadu ve Sparta Areně, Praha 9 – Vysočany

•  11 firemních týmů + 1 složený z asistentů a přátel SKV Praha

•  Doprovodný program pro děti i dospělé – potápění, 

orientační závod, handbike, stolní tenis, tanec

•  Moderoval krutospojenec a grantista Roku jinak René Kujan

ROK JINAK – PROJEKT PODPOřENý NADACí 

VODAFONE ČR

Hlavní cíle: 

•  Podpora projektu Spojenci, prezentace sportu vozíčkářů 

a medializace organizace i projektu Spojenci.

•  Získali jsme nové Spojence i asistenty, rozšířili jsme naši 

společenskou angažovanost a přispěli k protiúrazové 

prevenci i vnímání vozíčkářů u žáků ZŠ.

Čísla:  

•  83 mediálních výstupů, a to i v německy, anglicky a islandsky 

psaných médiích

•  38 přednášek, přes 2100 posluchačů.

•  Na mnoha místech se objevuje poptávka po opakovaných 

prezentacích. 
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Vzdělání – Odbornost – Kvalita – úSpěch

Projekt  CZ.2.17/2.1.00/ 36208 –posílení kapacity 

organizace pro lidi s hendikepem byl podpořen z programu 

OPPA ESF. Realizace probíhala v těchto tří oblastech:

1.  Školení, workshopy a předávání dobré praxe

Tato aktivita se týkala nejširší škály vzdělávání uvnitř naší 

organizace. Celkem se za celý rok podařilo proškolit  

69 osob (20 osob bez hendikepu, 49 s hendikepem).

Konkrétními výstupy byly: 

• Komplexní systém vzdělávání 

• Databáze lidských zdrojů

2.  Strategický plán na období 2015–2017 

Obsahuje následující části:

• analýzu fungování v r. 2013

• strategické plány jednotlivých oddílů

•  stanovení metriky klíčového indikátoru výkonu  

organizace KPI – tzv. vozíčkářoden

• realizační plán s termíny a úkoly 

3.  Fundraising

Konkrétními výstupy jsou:

• Fundraisingová strategie organizace 

• Fundraisingový plán 2015–2017
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orientační závod – závody Jarozvěst praha Florbal – 5. ligové kolo Sosnowiec
Společné – prezentace v rÚ Kladruby

Společné – prezentace Klatovy

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

outdoor – Sjíždění Salza potápění – elba
orientační závod – závody oringen, ŠvédskoStolní teniS – turnaj Cheb

orientační závod – MS itálie

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 – prezentace na FtvS
taneC – vystoupení na benefici

Společné – prezentace na FtvS
Florbal – 2. ligové kolo radotín

Stolní teniS – turnaj brno
Společné – benefiční turnaj firem

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 – instruktorský kurz – čenkovice

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
Společné – večery u Kapucínů lYŽe – čenkovice lYŽe – vrchlabí běžky

Společné – prezentace Klatovy
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

orientační závod – tempo Strahov

orientační závod – tempo Strahov
taneC – Soustředění Centrum tance
Stolní teniS – turnaj lomnice

Společné – prezentace luže Košumberk
Společné – Hradecký půlmaraton

Stolní teniS – turnaj pardubice orientační závod – čp brdce
orientační závod – eCto-prachov, dříteč

Stolní teniS – turnaj Francie

Společné – prezentace  
na voŠ domažlice

taneC – Workshop paraple
taneC – Workshop paraple

taneC – Workshop paraple
Společné – prezentace 
na FtvS

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

orientační závod – Me portugalsko
Stolní teniS – turnaj Klatovy

Florbal – 6. ligové 
kolo praha lYŽe – Kaunertal

Společné – prezentace zŠ Chýnov
Společné – nGo Market
Stolní teniS – turnaj Hodonín

Stolní teniS – turnaj Mohelnice

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
Společné –prezentace v zŠ dolákova

Florbal – prague Wheel open

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

orientační závod – závody Silesia, rychlebské hory outdoor – Kiting rujána
outdoor – Cykloakce napajedla

outdoor – rodinná cykloakce rozkoš Stolní teniS – 
turnaj plzeňpotápění – bořená Hora

Florbal – 1. kolo ruzyně
Stolní teniS – turnaj enersys Cup praha
Společné – zažít město jinak 

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

outdoor – Cykloakce Salzburg
Společné – nielsen Cup

orientační závod – závody dunajská busola
taneC – Workshop nová Hospoda

orientační závod – závody Wroclaw
orientační závod – závody vrchlabí

lYŽe – pitztal orientační závod – závody přerov potápění – egypt Florbal – Soustředění praha
Stolní teniS – turnaj Slovakia open
Společné – prezentace rÚ Kladruby

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

orientační závod – závody Chodov

30. 4.

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 3031. 5.30. 5.

Stolní teniS – turnaj liberec

orientační závod – závody Ďáblice
orientační závod –závody bratislava

Společné – rené přebíhá island od východu k západu

potápění – leštinka Stolní teniS – turnaj lomnice taneC – Workshop praha orientační závod – závody praha bohnice

outdoor – Sjíždění vltava
Společné – Strategické plánování – výjezd
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014  
(v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014 
(v celých tisících Kč)

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

Dlouhodobý majetek celkem 504 583

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 105 1 324

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem –601 –741

Krátkodobý majetek celkem 3 063 2 829

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 104 34

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 872 2 755

Jiná aktiva celkem 87 40

AKTIVA CELKEM 3 567 3 412

NáKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy celkem 536 536

Služby celkem 2 755 4 2 759

Osobní náklady celkem 910 910

Daně a poplatky celkem 1 1

Ostatní náklady celkem 16 16

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem

1 6 7

Poskytnuté příspěvky celkem 2 2

Daň z příjmů celkem

NáKLADY CELKEM 4 221 10 4 231

VýNOSY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 534 208 742

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem 86 86

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv  
a opravných položek celkem

13 13

Přijaté příspěvky celkem 2 131 2 131

Provozní dotace celkem 1 732 1 732

VýNOSY CELKEM 4 483 221 4 704

VýSLEDEK HOSPODAřENí Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

PřED zDANěNíM 262 211 473

PO zDANěNí 242 196 438

PASIVA Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014

Vlastní zdroje celkem 2 761 2716

Jmění celkem 2 480 2 278

Výsledek hospodaření celkem 281 438

Cizí zdroje celkem 806 696

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 723 225

Jiná pasiva celkem 83 471

PASIVA CELKEM 3 567 3 412
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014
jsou uvedeny pouze body dle § 30, pro které má účetní jednotka náplň v praze dne 20. 2. 2015

Položka Text

Název účetní 
jednotky

Sportovní klub vozíčkářů Praha

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. 
Sdružení 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 31.12.2014 celkem 106 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. Vedoucí oddílů jsou členy výboru sdružení, který řídí 
chod sdružení mezi valnými hromadami. Statutárním orgánem sdružení je předseda zvolený 
valnou hromadou. Předsedou sdružení je Mgr. Bohuslav Hůlka. Postavení nezávislého 
orgánu zvoleného valnou hromadou má revizní komise.

Registrace  
účetní jednotky, IČ

Občanské sdružení bylo zaregistrováno v roce 1991 Ministerstvem vnitra pod č.j.: 
VSC/1-7658/91-R. V souvislosti s novým občanským zákoníkem je od 1.1.2014 
považováno za spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. 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 sdružení. Odpisy majetku jsou stanoveny jako 
rovnoměrné, pořízení a odpisy majetku pořízeného z prostředků darů a dotací jsou 
účtovány proti vlastnímu jmění. 

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. V roce 2014 byl pro přepočet měn používán aktuální kurz 
vyhlašovaný ČNB.

závazky  
po splatnosti

Účetní jednotka nemá k 31.12.2014 splatné závazky ze sociálního nebo zdravotního 
pojištění nebo daňové nedoplatky.

Výsledek 
hospodaření

Účetní jednotka uzavřela rok 2014 s celkovým účetním ziskem 473 tis Kč. Z toho zisk z hospo-
dářské činnosti činil 212 tis. Kč. Zisk z hospodářské činnosti je tvořen příjmem z reklamní činnosti, 
půjčovným a drobným příležitostným doplňkovým prodejem sportovního reklamního materiálu. 
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 2014 činily 910 tis.,- Kč.
K zajištění sportovních aktivit bylo v roce 2014 uzavřeno 48 jednorázových dohod o provedení 
práce a s 11 osobami dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s realizací projektu podpořeného 
dotací z ESF - OPPA byla uzavřena jedna pracovní smlouva na plný úvazek na pozici fundraisera 
od 1.9.2013 do 31.12.2014. Předseda, který má postavení statutárního orgánu, tuto funkci vykonával 
zdarma jako dobrovolnickou činnost. V rámci své živnosti fakturoval spolku odborné práce související 
se správou webu a sociálních sítí.

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 příjmy, 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 příjmy a osvobozené a nedaňové 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 300 tis. Kč. 
Vzniklá daňová úspora ve výši 57 tis. Kč bude využita v následujících letech k financování hlavní 
činnosti. Po uplatnění daňové úlevy vznikla spolku daňová povinnost ve výši 35 tis. Kč.

Využití daňové 
úlevy z roku 
2013, vypořádání 
loňského zisku

Účetní jednotka v daňovém přiznání za rok 2013 využila možnosti daňové úlevy. Celková částka úlevy ve 
výši 49.590,- Kč byla v roce 2014 využita na financování hlavní činnosti.
Účetní zisk za předcházející účetní období 2013 byl použit k navýšení vlastního jmění.

Přijaté dary 
a dotace ze SR, 
členské příspěvky

Účetní jednotka přijala v roce 2014 finanční dary celkem za 1.937 tis Kč. V roce 2014 byla změněna 
metodika účtování přijatých darů – dary jsou účtovány do výnosů již v okamžiku přijetí a v rámci účetní 
závěrky jsou nespotřebované dary z výnosů odúčtovány proti účtu Výnosy příštích období. 
V roce 2014 byl vyčerpán nespotřebovaný zůstatek darů z roku 2013 ve výši 732 tis. Kč a do roku 
2015 bylo převedeno 352 tis. Kč. Dále účetní jednotka obdržela ostatní dary v celkové hodnotě 50 
tis. Kč. Jednalo se o přímé úhrady pohledávek dárcem a věcný dar 4 kusů monitorů. 
V roce 2014 účetní jednotka obdržela 2 dotace ze státního rozpočtu. První ve výši 570 tis. Kč od 
Hlavního města Prahy na financování sportovních aktivit hendikepovaných občanů. Tato dotace byla 
vyčerpána a poskytovateli vyúčtována. Druhá dotace je financována z Evropského sociálního fondu 
OPPA, poskytovatel Hlavní město Praha. Tato dotace se vztahovala k projektu VOKUS - Posílení 
kapacity organizace pro lidi s hendikepem, CZ.2.17/2.1.00/ 36208, který trval od 1.7.2013 do 
31.12.2014. V roce 2014 jsme na tento projekt vyúčtovali celkové náklady 1.134 tis. Kč. Po od-
souhlasení vyúčtování bude poskytovateli vrácena nespotřebovaná část dotace ve výši 44 tis. Kč, 
která je ke dni účetní závěrky evidována na analytickém účtě 346. Dále jsme obdrželi dva příspěvky 
na provozní náklady hlavní činnosti od samosprávných celků: 26 tis. Kč od MČ Praha 10 a 3 tis. Kč 
od MÚ Kralupy nad Vltavou. Oba příspěvky byly spotřebovány a poskytovatelům vyúčtovány.
Od svých členů vybral spolek v roce 2014 členské příspěvky v celkové částce 33 tis. 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 2014 
činil 219 tis. Kč. V roce 2014 se čerpala sbírka ve výši 114 tis. Kč na sportovní pomůcky a přímé 
provozní náklady sportovních akcí. Do roku 2015 se převádí nevyčerpaný zůstatek veřejné sbírky ve 
výši 240 tis. Kč. Prostředky veřejné sbírky jsou evidovány na účtě 911 a do výnosů jsou účtovány až 
v okamžiku jejich čerpání.
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•  Předseda: 

Bohuslav Hůlka, hulka@skvpraha.org 

Web, sociální sítě, PR

•  Místopředsedkyně: 

Renata Kunclová, kunclova@skvpraha.org 

Ekonomika, účetnictví, personalistika

•  Florbal: 

Dominika Horáková, floorball@skvpraha.org

•  Lyžování: 

Hana Malotinová (Alire), monoski@skvpraha.org

•  Outdoor: 

Michaela Krunclová, outdoor@skvpraha.org

•  Orientační závod: 

Jana Kosťová, orienteering@skvpraha.org 

Produkce, firemní fundraising

•  Stolní tenis:  

Pavel Fiala, pingpong@skvpraha.org

•  Potápění: 

Tomáš Kratochvíl, potapeni@skvpraha.org

•  Fundraising: Jan Böhm, bohm@skvpraha.org 

•  řízení projektu VOKUS: Petra Joklová, joklova@skvpraha.org

•  Koordinátorka projektu Spojenci, fundraising: Kateřina Sedlecká, sedlecka@skvpraha.org
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•  Adresa:  

Sportovní klub vozíčkářů Praha 

Ovčárská 471, 108 00 Praha 10–Malešice

•  Číslo účtu:  

67230011/0100 

•  Transparentní sbírkový účet:  

2600062191/2010

•  IČO:  

43001513 

•  Registrace MV ČR: 

do 31. 12. 2013 MV ČR: VSC/1-7658/91-R 

od 1. 1. 2014 Městský soud v Praze: Spisová značka L 2478

•  Webové stránky: 

www.skvpraha.org

•  Facebook: 

www.facebook.com/skvpraha

Sportovní klub vozíčkářů Praha je členem  

Českého svazu tělesně postižených sportovců
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