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a3:\1 i\:2 :a:i:na p!-rsiiŽen}ah Spono\cú

Společnost ADAMEC AUDIT s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Klaj ským
soudem vÚstí nad Labem, oddíl C, vložka 16167 a dále je drŽitelem auditorského oprávnění
číslo 342 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů v Ptaze'
oprávněných provádět auditorskou činnost dle zákona č.93l2oo9 Sb., o auditorech. Audit
provedl statutární auditor Ing. Jaromír Adamec, kteď je drŽitelem auditorského oprávnění o
zápisu do seznamu auditorů s číslem 1719.

obchodní firma :

Sídlo:

IČ:

Název auditované organizace:

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

ADAMECAUDIT s.r.o.

Sáňkařská 556' 4ó0 08 Liberec

258 26 158

Český svaz tělesně postižených sportovců

občanské sdružení

Praha ó, Vaníčkova 7

485 51 350

Český svaz tělesně postižených spofiovců je spolek. zaloŽený podle zákona číslo 83/l990 Sb.. o
sdruŽování občanů a byl registror'án dne 17. 4. 1992 u Ministerstva vnitla ČR pod e. VSP/l -

3171 l90-P'. Dne 1 . l .2014 byl zapsán do rej stříku spolků pod spisovou značkou L 1346 vedenou u

Městského soudu v Prazc.

Český svaz tělesně postiŽených sportovců je zŤízen za účelem provozování tělesné
výchovy a spofttt tělesně postiŽených obČanů ČR nebo cizích státních příslušníků na území ČR
dle těchto stanov.

Hlavním posláním svazu je podpora a řízení této činnosti od základních článků svazu aŽ
,1po zajisr'ování repre./enlace CR na mezinarodním poli.

Prověřovanou účetní jednotku zaslupovala paní Radka Kučírková.

Zpráva nezávislého auditora o ovčřcníúčetni ZávéIky k ]].8'2015
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Výčel položek

pod é Vyhláškyč' 504/2002 sb' ROZVAHA

31 .08. . . .

( V tisiclch Kč )

Název, sidlo a právníforma
účetníjédnotky
Česhv sváz telesne oostŽených sÓÓrÍ.v.!

strahov BLoK 1' Vaníčkova 7

16017

201 5

AKTIVA
Čis o slav k pÍvnimU

A. Dlouhodobý maj€tek celkém 1 0 0
A' ll' Dlouhodobý hmotný maj€tek celkem 10 698 't8

A' ll' 4. saÍnostainé movité Věc a soubory mov tlich Věcí 14 680
A' l]' 7' Drobný d]ouhodobý hmotný rna]eiek 17 't8 18

A' lv oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -698 -18
A. lV 7' opÍáVky k samost' ínovitým Věcem a souborům movltých věci -680
A' lV 10' opráVky k drobnému dlouhodobénru hmolnémU nraietku 39 -18 -18

B' Krátkodobý majetek celkem 41 383 1 179
B' ll. Poh]edávky celkem

B' ll' 1. odběíate é

52

53

10
1o

905
11

B. ll 4 Posky,hute provozni za ohy 56 274
B' ll' 17' Jiné pohedáVky 69 360
B' l] 18' Dohadné ÚčtyaktVni 70 260

B' lll' Krátkodobý finánčnímajebk c€lkem 72 302 274
B' lll. 1. Pok]ádna 73 3 2
B' ll]' 3' Účty V bankách 75 299 272

B' lV Jiná aktiva celkem 81 71
B lV 1' Na|lady př Štlch obdobi a2 71
AKTIVACELKEM 85 383 1 179
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PAS IVA
čislo slav k prvnímu

vlástníz(lroje celkom

Jmění celkém

A' l' 1' Vaslnijmění

86 -545 60
a7 4 978
88 4 978

A' ll. výsle.lek hospodař€ní celkem

A' ll' 1' Účei výsedku hospodařeni

91 -5 523 60
92 xxxxxxxxxxxxx 605

A' ll' 2' Výs]edek hospodařeníVe schvalovacím řizeni 93 -192 xxxxxxxxxxxxx
A' ll' 3' Nerozdě enýz]sk' neuhfazená zlráta Íninu Ých lét -5 331 -545

B. Cizizdroje celkem 95 924 1119
B.lll. Xlátkodobé závazky celkem 106 926 1119

B' lil' 1' DodaVatelé

B. lll' 3' Přljaté zá ohy

107 592
109 75 732

B' lll. 4' ostalnízáVazky 
'

B. lll' 5' zaměstnanci

110 248
1'11 15

B' lll' 6' ostatnizáVazky Vůči zaměsina ncům 112 1
B' lll' 7' ZáVazky k institLrcim soc' zabezpečenl a veř' zdláV' pojištěnÍ

B' lll' 8. Daň z př'mů

113 9
114 2

B' lll' 13 ZáVazkyze Vztahu k Íozpočtu orgánů úz' samos celků

B' lll' 17. J né záVazky

119 360
123 't'l

B.lV Jiná pasiva celkem 130 2
B' lV 2. Výnosy příštich obdobi 't32 2
PASIVACELKEM 383 / 1 '179

oaáTz k seslave^i 23 9 2015 l'4o' {ad1á {učlÍková
PredÍnétčnnÓŠl č 1' -Píovozovániry a spon- |ělesně po
Předmělč nnost č' 2:

íh^/ ,rtltt,.::.r.1

.:l'' *..1''1.
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z, Il ..',' a:'.Š.



VýčEt položek
podle vyhlášky č. 5o4,20o2 sb. Výkaz zisku aztráý

.311.08.....
( V iisícich Kč )

48551350

ke dni 2015
Název, sídlo a píávnllorma
účétnijednolky

' 
gqs].ý ?v'aa !é!e9li qo.slžený.n spotovců'

.slláhovBLoK1'VaničkoYu7. . . ' . . '

?,el'q.....
16017

čistc
řádkL

stav k lozvahovému
Hlavníčinnost HosPodařs[á činnost celkeín

A Náklady

A" l. spotřebované nákupy célkém 1 2 2
A' l' 1. spořeba maieÍiálu 2 2 2

Á" ll' sluŽby celkem 6 426 426
A. ]l' 5' opÉvy a udÍžování 7 4 4
A' ll' 6' cestovné 8 14 '14
A' ll' 8' ostatnísl!žby 10 408 408

A_ lll. osobní náklady celkém 11 í35 135
A' llI' 9' L4zdové nák]ady 12 í00 100
A. lll. í0' Zákonné soc]ální poiiŠtění 13 34 34
A. 

'll 
12' Zakonné socialnínaklady 15 1 1

A M Daně a poplatky celkem 17 1 1

A' lV 16' ostatnídaně a poplatky 2A 1 1

A"V ostatní náklady celkem 21 36 36
A. V 21' Kursové zlÉty 26 23 23

) A v 24 Jiné Óstálnínák]ádv 29 13 13
Avll. Poskýnuté přispěvky celkem 653 653

A'Vll- 31. Poskýnuié příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 38 653 653
Náklady celkem 42 1253 1 253



řádk(B' výnosy
HlaVníčinnost Hospodářslá činnost

B' lV'15' Úroky

B' IV.18. Jiné osialnl \.ýnosy

57 873 873
61 2 2
64 87'l 871

PiÝ99'c lll.'ět^ut ZucL. rezery a opravnycn pobŽek ( 65 100 100lzDy z prcoeje dloul]odobeho nehmot' a hmot' ínaiétku 66 í00 í00t.!s PrEpevKy caxem 73 88s 88sIloLc PllsPEvÁy Zuupvane mezlorq' slozkaml 74 800 800
9' Ý|'_l.i IuqlE PllĎPEvŇy (Ualy, 75 85 85

79 í 858 I 858Yy5lcoex nosPooarenl préo zdanéním 80 605 605Yy5Eucň nospooa.énl po zdánéni 82 605 605
okaínžik séstavení:

Předmět činnostič'1:
Předmět Ěinnosiič'2:

23. 9.2015 lvgr' Radka Kučkková
ProvozováníTV a sportu tělesně postiŽenýcň spoÉ

"5N'&*
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Příloha k mimořádné účetní závěrce k 31.B'201 5 Český svaz tě|esně postiŽených
sportovců 

lČ: 48551350

1' Název a sidlo ÚČetní iednotkv:
Český svaz tělesně postiŽených sportovcŮ
Strahov blok 1 Vaníčkova 7
169 00 Praha 6
lČo: 4855135o
Registrována půVodně pod registraČním Číslem VsP/1 3177l9o-R dne 14' 11' 1990 U N4V ČR

v Praze
PrávnÍ Íorma ÚČetní jednotkv: spolek
spisová znaČka: L 1346 Vedená u lV]ěstského soudU V Praze Zapsáno 1' ledna 2014

Hlavní předmět Činnosti (poslání): Český svaz tělesně postiŽených sportovců jako dobrovolné
obČanské sdruŽení byl zřízen za ÚČelem provozování tělesné Výchovy a Sportu tělesně
postiŽených obČa1u České republiky (lR) nebo cizich státnich přisluŠniků na Územi ČR' Hlavním
posláním je p'odpora a řízení této cinnosti od Základních Článků svazu aŽ po Zajišt'ováni
reprezentace CR na mezinárodnÍm poli' VytVáří podmínky pro sport rekreačnÍ, Výkonnostní a
Vrcholový' Podporuje integraci mezi nepostiŽenou populaci' zabezpeČuje sportovnÍ reprezentaci
jednotlivců i druŽstev pro mezinárodní soutěŽe V daném rozsahu provozovaných sportů dle SVých
moŽnostÍ, pořádá celostátní i mezinárodní sportovní SoutéŽe a mistrovství (bud' přímo' nebo jejich
pořádání deleguje na niŽší sloŽky)'

Hospodářské a dalŠi Činnosti
Do 31 '8.2015 nebyla uskuteČněna Žádná hospodářská ani jiná Činnost .

StatutárnÍ oroánv a oroanizačnÍ struktura svazu: Zák|adními články sVaZU jsou oddíly tělesně
postiŽených sportovců, které jsou samostainými práVními subjekty (TJISK)' nebo jsou začleněny
jako oddíly bez právní subjektiv ty do struktury tělovýchovných ]ednot Či Sportovních klUbů

nepoStiŽených SpoÍtovcu'
Řídícími orgány svazu jsou Valná hromada (VH)' která volí výbor svazu a kontrolní a levizni
komlsi' Výbor svazu je nejvyšší orgán svazu mezi zasedáními VH' Statutárhím orgánem svazu,
který jedná navenek samostatně V běŽných Věcech' je předseda svazu.
JednotliVé sporty jsou řízeny příslUŠnou sportovně{ech nickou komisí (STK) _ řídícím a Výkonným
orgánem daného sportu' Vjejím čele stoji předseda STK, kteryi je předsiavitelem tohoto sportu
v české republice' Na zákiadě Usnesení vH 2oo7 jsou některé sporty organizovány v rámci
samostatných práVních subjektů, které ]Sou zrÍzeny za úČelem řízení sportu a nahrazuji Óinnost

sTK anebo pro sTK Zajjšt'ují servisnÍ ZabezpeČení sportu.

2' ÚČetní období a rozvahový den:
Účetním obdobím účetníjednotky období leden srpen 20'15. Rozvahovým dnem dle s 19 odst. 1

Zákona o ÚČetnictví V platném znění je 31 . 8. 2015.

PouŽité úČetní meiodV:
Účďn'| Fdnotka po,'ŽVá obecné účetní Zásady VyplýVající ze zákona o ÚčetnlctvÍ, V platném

Zněn í' a předpisů souvisejících'
- ZpŮsoby oceňovánÍ a jejich použItí: oceňování se provádi v zásadě pořizovací cenou

V okamŽlku uskuteČnění Účetního případu V souladu s $ 24 a 25 zákona o ÚČetnictví'
- ZpŮsob Účtování o Zásobáchr ÚČetníjednotka o zásobách úČtuje způsobem B'

Systém odpísováni] ÚČetnijednotka provádí ÚČetní odpisy z ocenění majetku stanoveného V s
25 zákona postupně v průběhu jeho pouŽÍVání ve vazbě na Čas (dobu pouŽitelnosti) a

intenzitu pouŽíVání' JelikoŽ je majetek VyuŽíVán.jen pro potřeby nezdaňované hlavní Óinnosti,

daňové odpisy nejsou sledovány a jsou prováděny pouze odp|sy úČetní' ZŮstatková cena
majetku se zjišt'uje prostřednicivím oprávek v souladu s odpisy. Hranice pro dlouhodobý
nmbtný ma'et_ex šdobou pouŽitelnosti delšÍ neŽ 1 rok je stanovena Ve VýŠi od KČ 40 tis',
hranicá pro dlouhodobý nehmotný majetek s dobou pouŽitelnostl delŠí neŽ 1 rok od KČ 60 tis'

115



Příloha k mimořádné Účetni závěrce k 31 .8.2o15 Český svaz tělesně postiŽených
sportovců 

lČ: 4855.1350

Drobný hmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delší neŽ jeden rok V ocenění jedné poloŽky KČ
30oo,- a VyŠŠí do Kč 40' tis' a drobný nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti de|Ši neŽ jeden
rok Vocenění jedné poloŽky KČ 7000'- a VyŠŠí do Kč 60' tis.' Vydané do pouŽíVání, jsou
sledovány v podrozvahové evldenci.

- Tvorba á póuŽití opravných položek k majetku a tvorba a pouŽiti rezerv: Úěelní jednotkou

nejsou pouŽÍVány'
- vzájemné zúčtování: ÚČetnÍ jednotka Účtuje o aktivech a pasivech, nákladech a Výnosech

V účetních knihách a zobrazuií je V úČetní záVěrce samostatně bez jejich Vzájemného
zúČtování' Vzájemné zÚčtování je prováděno pouze V případech Vymezených s 41 VyhláŠky Č'

s04/2002 sb.
- Metoda kurzových rozdítŮ: ÚÓetní jednotka se při oceňování cizích měn V ÚČetnictví řÍdí

ustanovenÍm s 24 odst. 4 zákona o Účetnictví' Pro přepočet cizí měny na-Českou Účetni
jednotka od '1 .1 '2o13 pouŽíVá pevný měsíČní kurs devizového trhu vyhtášený CNB, V případě
nákupu nebo prode.je cizí měny za českou měnu pouŽíVá Účetní jednotka k okamŽiku ocenění
kurz' za kleÍÝ byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány' V souladu s s 24' odst. 4 ZoU.

Způsob zpracování Účetních záznamů: ÚÓetní záznamy za rok 2015 od počátku roku (tj' od
1 .1 '2015) jsou zpracovány elektronicky s VyuŽitím úČetního software Aconto.

Způsob a místo Úschovy úietnÍch záznamů: ÚČetni záznamy jsou archivovány V souladu s s 31 a
32 zákona o ÚČetnictví' v platném znění, V příručním archivu ČSTPS'

3. lnfoÍmace o VýznamnÝch událostech mezi rozvahovÝm dnem a okamŽikem sestavenÍ účetní
záVěrkV:
od rokú 2005 probíhá soudní spor o Členství Účetní jednotky V zastřeŠujÍcích organizacích _

Českém paralympijském výboru (ČPV) a Unii zdravotně postiŽených (UZPS), na čemŽ záVisí její

Íinancování. Vdubnu 2009rozhoónul Ústavní soud Ve prospěch Č5TPS a náSledně po něm Vydal

v říjnu NejvyŠŠí soud rozsudek' V němŽ formu|oval, Že ČSíPS nikdy neztratil Členství V ČPV. Dne

13. dubná 2010 proběhlo soudnÍ jednání u Městského Soudu V Praze' který vydal deÍinitivní

rozhodnutí Ve Věci Členství Čsrps u cpv CSTPS je Ólenem ČPV' Po tomto Rozhodnutí Vyzval

ČPV ČSTPS k uhrazení Členských příspěVků za období, kdy nepovaŽoval ČSTPS za svého Člena

ve výši 4'95O.O00 Kč do třech d'nů od obdrŽení výzvy a ihned VZápěti najednání VG cPv-dne 19

květňa 201O VylouČil ČSTPS ze sVé struktury pro neplaceni čIensrých přispěVků' csTPS byl

nucen bránit só proti rozhodnutí VG ČPV o VylouČení pro neplacení Členských prF!9u-ků 
9qŤ1

soudní cestou' o'bvodní soud pro Prahu 6 rozhodnUl V květnu 2011' Že VylouČení CSTPS z CPV
pro neplacenÍ členských příspěVků je V rozporu se zákonem (s dobrými mravy)' ČPV by| se všemi

Verdikty soudů nespbko1en' takŽe podal proti rozhodnUtí Městského soudu z13. dubna 2010'

dovoláni k NejvyŠŠimu šoudu které bylo dne 11' listopadu 2010 NeivyšŠím soudem zamitnuto.

stejně jako nášteona StíŽnost ČPV kÚStavnimu soudu (s od-ůVodněnÍm absence 
' 
práva na

.páu"átluy proces), která byla zamítnuta dne 11. dubna 2o1 1. ČPV se odvolal i proti rozsudku

oovooninó soudu pro pránu o Ve Věci Vyloučení pro neplacení ólenských přísr'ěVků.

NeopráVněným vylou'čenÍm ČSTPS ze struktury ČPV se zabýVal Mezinárodní paralympljský Výbor

(lPi), ktený án" áo' 
'ari 

2011 suspendovat Češxý paratympijský výbor z tPC z 9uvodu dlouholeté
ji.trl'in"ó" ČSTPS. lhned po oznámení suspendace odstoupil předseda CSTPS Jan.Nevrkla
4'1o.2011z funkce' aby spoi nemohl být personifikován a sváděn na osobní animozity. Předseda

odstoupil s důVěrou' Že silný akt suspendace ČPV Z ČSTPS povede k rychlemu narovnání situace

a pověřil V souladU se Stanovami místopředsedkyni svazu RadkU KuÓirkovou zastupovanim a

vykonem funkce statutárniho oÍgánu- ČPV pod tlakem suspendace opět zača| akceptovat čIenstvÍ

ďSips, zacnoual ovšem ve 
"-ué 

strukture jak ČSTPS, tak ČATHS a Vroce 201 '1 neschválil

finanční podporu ČsTPS'
V soudnim iízení' které bylo důsledkem sporu o Ólenství' rozhodnul odvolací l\ilěstský soud

v Praze v březnu 2O09' ze ósrps má zaplatlt ÓSTV Částku 911 tis. KČ s Úroky z prodlení ve výŠl

8,75%. Částka 911 tis. Kč by|a předmětem soudního sporu: ČsTV ji poslal VIoce 200.5 |1!c?1
ČsrRs 1"to prostředky ke krytí nákladů sportu tětesně postiŽených-sportovců. Následně CSTV
V kontextu s informací ze strány ČPV o ztráté členství ČSTPS V ČPV ji zaÓal Vymáhat zpět.

ČšÍpš "" 
poxouŠel transakci smluvně dořeŠit jiŽ V roce 2005' ale nepodařilo se a nedošlo

k uzavření smloUVy' V důsledku absence smlouvý soud celou Věc posuzoval jako nabytí peněz

/'/\ic 
ÁUrX

""ilAll:
i !r.ri .il
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lC: 48551350
bez právního titulu a tedy bezdůvodné obohaceni' l přes Vydané Rozhodnutí, Že ČSTPS je Členem
CPV' nebyla tato skutečnost Ve Věci g11 tis' KČ zohledněňa a obvodní soud Vydal v březnu 2O11
usnesení o exekuci na majetek Čsrps' Čsrps podal odvolání' Dne 14. února 2012 vyda|
Městský soud usnesenÍ, kteným potvrdil usnesenÍ obvodního soudu o nařízené exekuci'
Vdůsledku suspendace ČPV zlPC a s odůVodněním, Že tato kauza Vnikla Vdůsledku
neopráVněného Vyloučení Čstps z ČPV, uzavřely dne 17. Února 2012 ČSTPS a ČPV dohodu o
uhrazení závazku' Na jejím základé ČPV uhradilo dne 'l' března 2012 ČSTV dluŽnou částku
vČetně Úroků (celkem ve Výši 1 4B4 5oo.o4 Kč). Dne 10. dubna 2012 byla uzavřena Dohoda o
narovnání a prominutí dluhu mezi ČSlpS a ČsTV' ve které poŽaduje jistinu ve výŠi 9.11 tis' Kč a
část úroků z prodlení Ve VýŠi 36.000 Kč' ZbývajíCí Část nad rámec Výše uvedených ěástek měla
byt Vracena na účet CPV'
Vobdobí leden - prosinec 2013 obdrŽel ČSTPS Rozhodnutí MŠMT o přjdělené Státní dotaci
V programu l' - Sportovní reprezentace Ve Výšj 6'15'200 Kč, ProgÍamu lIl. Všeobecná sportovní
činnost Ve výši 827'900 tis' Kč a z Programu V. _ organizace sportu Ve Výši 572'7oO Kč' TWo
finanční prostředky v celkové Výši 2'o15'80o Kč budou v souladu s Uvedenými pravidly Programů
a ostatními závaznými pokyny rozpočtovány Sportům Čslps na jejich spónovní Činňost, Řterou
nemají hrazenou z jiných Úče|ově v ázaných zdrojŮ'
Všechny pohledávky a všechny závazky plynoucí z Uzavrených pracovně práVních Vztahů byly
uhrazeny. Závazky k dodavatelům a jiným subjektům vzniklé v roce 2oO5 se jako neUhrazené
v uplynulých obdobích stále převáděly do dalších let' V roce 2015 došlo k jejich odpisu Vzhledem
k tomu' Že pravděpodobnost finanČního Vyrovnání ze strany Čtv je veimi nízká a ČsTPs
přistoupil k odepsání závazkŮ, aby účetnictvi podáValo Věrný obraz skuteČnosti. ry1rc závazky byly
hlavním argumentem ČATHS protj procesu sloučeni a ČSTPS přjstoupil k jejich ódpisu z důvodu
zbavení obav ČATHs ze zadlužení ČSTPS. ČSTPS chce uČinit maximum moŽného pro
uskuteČnění procesu sloučení' Tyto záVazky jsou jiŽ dlouho promlčené' nyní budou převedeny do
podrozvahové evidence a pokud by někdo Vznesl náIok na Úhradu těchto záVazků, ČSTPS
namítne promlčení a soud by mUsel řízení z důVodu pÍomlčenostj zastavit' ČSTPS chtěl tyto
závazky v ÚČetnictví drŽet' aby kompenzoval zejména svým sportovcům Činnost, kterou si museli
hradit zVlastnÍch zdrojů' ale V současné době je pro sportovce, kluby a sporty důleŽitějŠí a
přínosnější docílit sloučení' které jim zajistí finance do budoucna než kompenzovat újmy
způsobené dlouholetým sporem. V roce 2O13 došlo k uzavření smluv o prominuti dluhu s těmito
subjekty: KoNTAKT bB _ dIuh ve výši 528 374,- Kč, panÍ Radka Kučírková 'dluh Ve Výši '17' 

1 1O,-
Kč, pan Jan Nevrkla _ dluh Ve Výši 79.043,- Kč'

Vroce 2o15 Vydalo MŠNíT Bozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2015 Českému
paralympr]skému Výboru (ČPV)' i přesto' Že ČSTPS nezmocnil ČPV anl k podáni Žádosti ani
k príjmu dotace na sport tělesně postjŽených sportovců' Žádost o dotaci na rok 2o15 podal
CSTPS v souladu s metodikou l\i]ŠV]T'
Včervnu 2015 podal ČSTPS náVrh na komplexni Vyřeseni situace a to sloučením cSTPS do
CATHS' náVrh' který jiŽ schválila VH ČSTPS v roce 2013'
VS schválil dne 25. 8. 2015 níŽe uvedená usnesenítak, aby odstranil obavy ČATHS:
Vs schvaluje vyzvat ČATHS k projednánÍ dalŠího postupu Ve Véci sloučenÍ ČSTPS do ÓATHs'
K procesu sloučení jsou ČSTPS' ČATHS a ČPv zavázány l/emorandem a proces sloučeni je
realizován Vzájmu obnovení financovánÍ činnosti členů ČSTPS, VZájmu obnovení jejich
plnohodnotné činnosti a V zájmu obnoveníjednoty ve sportu tělesně postiŽených'

VS schvaluje, ze ztráta vykazovaná v celkovém hospodaření bude pokryta Vlastním jměním.

VS schvaluje odepsání promlČených a píáVně nevymahatelných závazkŮ. K odpisu dochází
z důvodu eliminace obav ČATHS z íinančních záVazků ČSTPS V rámci procesu sloučení'

VS schvaluje provedeníauditu k 31 ' 8' 2015'

4. Způsobv oceňováníaktiv a záVazků:
oceňování aktiv a zevazkŮ je prováděno V souladu s výše uvedenými ínÍormacemi V bodě 2
pouŽité Účetní metody' Pro VýpoČet kurzových rozdílů je dnem uskutečnění úČetního případu

.ý'^]\
r..ia l:\) I ^,-Ý, ]'l'l] ' ó/c

-l ,' '
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sportovcu

.,cetn; 'ednotKoLr pouŽit den VyStaveni

pi';eti táxtu.y nebo obdobného dokladu

lČ: 4855'1350

dokladu (pro pohledáVky) či den
faktury nebo obdobného
(pro záVazky).

ÝG==='.= --sledek hospodařeni z hlavní Ó;nnostl

;íirEá:i ;;šffi ;ňi po zdanen í' 
| ":o_Ť 1i':":l."o''"

ě'J**ý ;ř.-ů;k hospodaření svazu po zdanění:

\/ rnne 2o15 méla úČetni iednotka jednoho zaF'']éstnance .ktejý 7áÍoýef' Členern Výboru sVa7U Ve

tun"ňp-rěoš"ov a vykonává ÍUnkcl stat'Jtárního organU UĎ l řD'

cdměnv a tunKcnl pozltt<! Ulcl lu' L| 9!q!9!-* ']::- ''-_';--'- '-né fUnkční poŽitky'
Na základě rozhodnUti VS nelsot

šrc 'r 
Četní jednotce známy' neeXistuje ÚČast

ÚČetni obdobi
áenů organizaČních sloŽek

;'ž'ir'ilsáĚ;"h,-. ni'iz ue"tni jódnotka uzavřeIa za

nebo jiné smluvní vztahy'

roku 2015 obchodn í smlouvy

zisk Kě
zisk Kó
zisk KÓ

605. 021,70
0,00

605. 021 ,70

6.

]alši maJetková plneni Ólenum statutarntcn' xonl'9' 
heoyly poskytnuty béh9m

ffi ů,,#'iY_ji::i:1ť;",j::,,it1'i;li;"' 
ňJóir,laL oeí-,e.'ue"tn i no

5::'Ji :'"Jů;;;""r..žl"r''Á-"e"í ja koŽto u rÓitý d ruh záruky'

'' ilťffi'fiť:}"-"'ůl[::ilJ"i::
:*m.,..'E;;ií'r'ffi'il:l"".'"'s'iii!"ůl'iů!i::'""í1iii6u""" "ysi;-'z ]i: 

K1a p'revod

)ůstatku neuhrazenycr' 'aua"xř'ňu-žóo6 
v ueetnicn pa'o'(uiň ooaá'áele a ostatni závazky do

dalších ÚČetnÍch onoooi - oo_r.or'u )óďa a nasteana pak do dalších let'

V rámci odstranéni obav ČATHS ze zadluzenosti CS-IfS rozhodl VS o odprsu promIcených a

oráVně nevymanat"'ny"n '*''Jřu";,iffií; 
iJ s roxrn]<1Ěú bB byla uzavrena dohoda o

řil'i"",i "l"in] 
'jloh'v 

celkové Výsl 74'955 KÓ

Minimalistické finanČní prostředky'v celkové Výši 985'o0o KČ V roce 2o15 Zajistily pouze bazáIní'

'."iá 
ňin *"r;'ouany choo ČSTPS'

NeivÝznamně]Šimi poloŽkami ý nahladech jsou nákIady sootené s organizaci spoÍtu (clenský

orisjevek cPV Ve VýŠi uolj 
'oJ "'Íá''"á"r'v o'i'n9y"1.iizinaroo n i organizaci IWAS' provoznt

nákiady svazu - nájemne nJoň"v"n ór'o'roi á osoon' naxrááy - m'da je-dnoho zaméstnance)'

_ J ,,i,.,";,.

' It:.1 t't
,l" j -' 4ls

::.1,;'r,4 i ..: :,/

Funkčn i poŽitkv a odměny

ne sociálni poiiŠtění (Zdrav', sociáln

onné sociální n
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Sportovců lČ: 48551350

vvnosv v roce 2015 jsou tvořeny úroky zbeŽného Úctu' ÍaktUraci zajiŠtení porádání [/E ragby

vázietatů skupiny B a prodejem VW'

V roce 2015 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o posk1tnutí účelové dotace s MHMP

v souladu s Celoměstskými progru.1 podpory_-sportu a tělovýchovy v hl' m. Praze na

p.á:"ti úutu KRoNoŠ ;'S: u i'uďáne uyta ate podmínek MHMP uzavřena Ze stÍany

č:STPS Smlouvu o 
"ut.rJ"e"ii'r.utiru.. 

posk).tnute účelové dotace s KRoNoS o.s' Na

základě této smlouvy 9'1i,'ilffik;'i:'".a"*r klubu (realizátor). Realizátor 1'yúčtuie

áoi".i ao 15. 6. 2016. ČsŤpš t'av 
'""'nik'-'" 

Žádný náklad ani výnos'

Přehled přijatých finanČních prostředků je uveden V následUjící tabulce

Způsob vvpořádáni YÝsledkq hqgpooarent z ptcu"' '"": '"'"' ' '""-' -=_-_ _ ztráta Ve Vyši
Vtl"dď--hospodaření předcházejícího ÚČetního 99go0l'
x,e'tsz. ozg,so byla prevedena ň;"i';!l*l:::l1=j'11iŤ T,ii,o'r['i,j' 2009' 2008' 2007 a

[!.]JÍ;š'o";]"'u] á žď,!'řš."n"] r r r l ie ztraty'" obd ob í 20 1 4' 20 1 1' 20 1 0'

!ód;il;; ň"k,y.y z prostředků na ÚČtu Vlastní jmění'

12. okamŽik sestavení mlmořádné úČetní záVěrkv

V Praze dne 23 9 2015

13. V této Příloze k úČetní záVěrce k 31 '8'2015 jsou uvedeny pouze ty informace' pro Které má Účetní

jednotka Věcnou náp|ň ,l{L_ /

oodDis statutárnlho Zástupce

[,tgrlRabxa KuÓirková' předSedkyně

l,

ČStps v roce 201!

i e--tnnost soruzen1i! gyezql!

1oo 000,00 KČ

E la:,


