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1. Rekapitulace uplynulého období 

 
V roce 20015 byli sportovci sdružení v ČSTPS odkázáni opět pouze na vlastní shánění finančních 
prostředků. MŠMT opětovně poslalo finance na sport tělesně postižených Českému paralmypijskému 
výboru (ČPV). Ostatní svazy dle typu postižení obdrželi finance přímo a ČATHS také obržela část 
prostředků přímo z MŠMT. ČPV poslal ČSTPS návrh smluv, ve kterých se odvolával na dokument 
Rozhodnutí MŠMT, který ovšem odmítli představitelé ČPV i MŠMT poskytnout. ČSTPS tedy nemohl 
podepsat smlouvy, ve kterých byly uvedeny podmínky, se kterými nebyl seznámen.  
 
ČSTPS v průběhu roku intenzivně spolupracoval s Nadačním fondem Emil a podpořil jeho kandidaturu 
na přádání světových her juniorů 2016. Spolupráce byla zaměřena zejména na  vysvětlení systému 
sportů, jednání s IWAS, překlady, prohlídky a doporučení vhodných sportovišť apod. ČSTPS na 
základě této spolupráce podal žádost o podporu na MŠMT. 
 
Sporty a kluby tedy realizovali činost pouze z prostředků, které se jim podařilo zajistit vlastními silami. 
Takovéto řešení samozřejmě znamená obrovskou finanční investici samotných sportovců. 
 
Mezi nejvýznamější akce roku 20015 patří Mistrovství Evropy skupiny B v ragby vozíčkářů, kde se ČR 
umístila na 5. místě. Účast dvou plavců na mistrovství světa v Glasgow a na Světových hrách juniorů 
IWAS v holandském Stadskannlu a odkud plavci přivezli 50 medailí. Z Evropskyých paralmypijských 
her mládeže přivezly dvě plavkyně 8 medailí. Výrazným úspěchem byly rovněž Světové hry IWAS 
v ruské Soči, na kteých se plavcům podařílo vybojovat 6 medailí. 
 
ČSTPS byl nucen čelit snaze IWAS o vyloučení ČSTPS z jeho řad. Snahu IWAS podpořil významě i 
Český paralympijský výbor. ČSTPS i přes tyto nátlaky svoji pozici obhájil a nadále zůstává (jediným 
legitimním) zástupcem ČR v IWAS. 
 
ČSTPS opakovaně navrhnul sloučení ČSTPS do ČATHS s tím, že by pokračovala pouze ČATHS jako 
nástupnická organizace. Snaha ČSTPS byla nejprve uvítána, nicméně posléze opět zastavena 
neopodstatněným požadavkem ČPV a ČATHS na provedení due diligence. ČSTPS nechal zpracovat 
mimořádnou účetní závěrku k 31. 8. 2015, aby uryhlil proces sloučení. Tato snaha nebyla opětována 
druhou stranou, která usilovně trvá na due diligence.  
 
Valná hromada ČSTPS dne 19. 12. 2016 schválila proces sloučení v intencích přednesených již v roce 
2013 a nad rámec předchozího návrhu souhlasila VH s tím, že ve výkonných orgánech setrvají 
představitelé ČATHS do konce příštího paralmypijského cyklu tedy do roku 2020. Ani tento velkorysý 
návrh nebyl ze strany ČATHS ani ČPV akceptován. 
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2. Představení organizace 
 Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) je nestátní nezisková organizace, právní 

formou spolek, zaštiťující sportovní aktivity osob s pohybovým postižením (amputace, míšní 
léze a další typy postižení ať již vrozené, nebo v průběhu života získané vlivem úrazu nebo 
nemoci) od úrovně rehabilitační, rekreační až po výkonnostní a vrcholovou, tedy 
paralympijskou. ČSTPS je zakládajícím členem Českého paralympijského výboru. Kořeny 
vzniku ČSTPS lze vysledovat již v 60. letech 20. století. Na území ČR se konala sportovní 
soutěž tělesně postižených v Rehabilitačním ústavu Kladruby již v roce 1948 před hrami ve 
Stoke Mandeville. V roce 2005 sdružoval svaz 87 sportovních klubů s více než třemi 
tisícovkami členů ve 25 sportech.  

 Svaz je jediným a výlučným zástupcem ČR v mezinárodní střešní organizaci tělesně 
postižených sportovců IWAS (International Wheelchair Amputee Sports Federation), která je 
zakládající organizací Mezinárodního paralympijského výboru (IPC).  

 V roce 2004 byl ČSTPS neoprávněně vyřazen ze struktury ČPV a následně i UZPS. V tomto 
smyslu rozhodly soudy v roce 2010 ve prospěch ČSTPS. Vzápětí došlo k vyloučení ČSTPS 
z ČPV pro tzv. neplacení členských příspěvků, což soud v roce 2011 shledal jako rozhodnutí 
v rozporu s dobrými mravy. Přes toto soudní rozhodnutí a přes suspendaci ČPV z IPC v září 
2011 nebyla svazu ze strany ČPV přidělena finanční podpora a ze strany MŠMT nedošlo 
k uvolnění dotace. První finanční podpora z ČPV, UZPS a MŠMT po osmi letech byla svazu 
přidělena koncem roku 2012 a vzhledem k rozsáhlým škodám, které se podepsaly jak na stavu 
členské základny, tak především na počtu výkonných sportovců se jednalo o pdporu 
nesrovnatelnou s výší běžnou do roku 2004. 

 V současné době sdružuje ČSTPS 14 sportů z toho 7 paralympijských a eviduje 43 klubů. 
Sporty řídí sportovně technické komise (STK) a v některých případech převzaly funkci STK 
národní federace sportů.  

 
3. Poslání 

 Představovat sportovce s tělesným postižením jako osoby, které mohou díky sportovní činnosti 
žít aktivní a plnohodnotný život a tím pozitivně podporovat integraci a odstraňovat bariéry. 

 Podporovat zapojování dospělých osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní 
činnosti. Sportovní činnost postižených v sobě spojuje prvky fyzické aktivity kondičního 
charakteru vedoucí k udržení nebo zlepšení fyzické kondice, prvky rehabilitační s cílem 
postupné eliminace nebo kompenzace projevu postižení a především prvky sociální interakce, 
které hrají důležitou roli v začleňování člověka s postižením do společnosti.  

 Zajistit sportovní reprezentaci ČR a související přípravu reprezentantů především na vrcholné 
mezinárodní soutěže typu mistrovství světa, Evropy, světové poháry, evropské poháry, 
paralympijské hry a mezinárodní kvalifikační soutěžích na tyto vrcholné závody. 

 Podporovat souvislou přípravu a zajištit odpovídající tréninkové, materiální a zdravotní 
podmínky tak, aby vyhovovaly specifikům sportovní přípravy s ohledem na existující typ a 
rozsah tělesného postižení.  

 Přínosem výsledků elitních sportovců ze zahraničních soutěží bude i větší zájem o sportovní 
aktivity z řad handicapovaných osob, které by prostřednictvím kondičního a vrcholového sportu 
získávaly pevnější vztah k aktivnímu a nezavislému způsobu života.  

 
 

4. Cíle 
 zapojit co největší počet osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní činnosti 

 rozvíjet sport pro osoby s tělesným postižením na všech úrovních  

 zlepšit fyzickou kondici osob s tělesným postižením 

 minimalizovat dopady zdravotního postižení a zajistit odpovídající rehabilitaci  

 podpořit sociální integraci osob s tělesným postižením 

 zvýšit povědomí o sportu tělesně postižených mezi nepostiženou populací 

 minimalizovat dopady postižení z pohledu vlastního vnímání 

 zajistit optimální podmínky pro provozování široké nabídky sportů na celém území ČR 
prostřednictvím sportovních klubů, TJ a oddílů sdružených v ČSTPS 

 zajistit podmínky pro kvalitní reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích 

 organizovat domácí i zahraniční soutěže na území ČR 
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5. Oblasti činnosti 
 Celoroční pravidelná činnost 14 sportů realizovaná prostřednictvím 43 sportovních klubů; 

 Sporty jsou řízeny prostřednictvím Sportovně technických komisí příslušných sportů; 

 Kontaktní činnost realizovaná prostřednictvím aktivit v rehabilitačních ústavech, spinálních 
jednotkách, Kladrubských her a sportovních kempů pro začátečníky; 

 Prezentace sportů ČSTPS;  

 Pořádání domácích soutěží (ligové soutěže, České poháry), oblastních, republikových a 
mezinárodních závodů na území ČR; 

 Účast na mezinárodních závodech (národní šampionáty jiných zemí, ME, MS, PH, EP, SP, Světové 
hry IWAS, Mistrovství světa juniorů IWAS apod.); 

 Rozvojová činnost realizovaná prezentací nových sportů aplikovaných pro osoby s tělesným 
postižením; 

 
6. Sportovní činnost - paralympijské sporty 

 
Fnanční podpora v roce 2015 nebyla ĆSTPS poskyntuta a činnost byla zcecla v kompetenci sportů, klubů 
a samotných sportovců a proto výčet všech aktivit za rok 2015 v níže uvedeném popisu sportů neuvádíme. 
 
HANDBIKE – cyklistika pro sportovce „sedící“ 

Handbike je speciálně upravené kolo, kdy k pohybu vpřed využívá sportovec síly horních končetin. Handbike 
patří do cyklistiky a je zařazen pod mezinárodní federaci nepostižených cyklistů UCI. Na letních 

paralympijských hrách v Aténách 2004 měl handbike premiéru mezi paralympijskými sporty.  
Sportovci ČSTPS se účastní České poháru, MČR a mezinárodníh závodů (Světový pohár, EHC a PH). 
 
JEZDECTVÍ  
Jezdectví se v našem svazu profiluje ve dvou jezdeckých disciplínách, a to v paradrezuře a paravoltiži. 
Jezdectví patří ke sportům, kde se velmi intenzivně propojuje sportovní aktivita s rehabilitačními aspekty 
jízdy na koni. V pěti sportovních klubech se jezdectví věnují především děti a mládež. Oblíbenost tohoto 
sportu je posílená přítomností velmi úzkého vztahu jezdce a koně, kdy výkon či užitek vzniká na základě 
vzájemné harmonické spolupráce. 
 
LYŽOVÁNÍ 
Lyžování je rozděleno do kategorií stojící, sedící (monoski) a zrakově postižení a výsledky sportovců jsou 
přepočítávány koeficientem dle jednotlivých klasifikačních tříd. Sedící sportovci lyžují na monolyži, což je 
upravená sedačka upevněná pomocí tlumiče na jedné lyži. Stabilitu udržuje lyžař pomocí dvou stabilizátorů 
(zkrácené francouzské hole, na jejichž konci jsou připevněny speciální lyžičky).  
 
PARACANOE 
Paracanoe je novým paralympijským sportem zařazeným do programu paralympijských her v Riu de 
Janeiru.  
 
PLAVÁNÍ 
Je jedním z nevýznamnějších paralympijských sportů ve svazu a pravděpodobně sportem s nejlépe 
vypracovaným systémem náboru a aktivního začlenění nových plavců do programu. Plavání je 
provozováno na úrovni rehabilitační, kondiční i vrcholové a nabízí síť plaveckých sportovních klubů po celé 
republice, kde je výuka a trénink nabízen všem zájemcům Závodníci jsou rozděleni do 10 klasifikačních 
tříd (S1 plavci s nejtěžším postižením až S10 plavci s nejlehčím postižením).  
 
RAGBY VOZÍČKÁŘŮ 
Ragby vozíčkářů patří mezi zástupce kolektivních paralympijských sportů určených pro osoby s nejtěžším 
tělesným postižením, kvadruplegiky – osoby s postižením i horních končetin. V rámci sportu je 
organizována národní ligová soutěž, z níž se rekrutuje reprezentace pro mezinárodní turnaje. 
.  
STOLNÍ TENIS  
Stolní tenis patří k tradičním a historicky i nejúspěšnějším sportům. Rozdělení stolního tenisu na sekci 
vozíčkářů a stojících poukazuje na specifika obou z nich a reflektuje klasifikační rozdělení dle typu postižení 
TT 1-5 jsou klasifikační třídy pro sedící a TT 6-10 jsou třídy pro stojící.  
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STŘELECTVÍ  
Střelectví je paralympijským sportem, mezi jehož hlavní atributy patří koncentrovanost, sebekázeň a 
sebekontrola. Sportovci s různým typem postižení soutěží v kategorii stojících a sedících 
ČSTPS reprezentovali dva sportovci, kteří s ohledem na finanční náročnost sportu přestali tento sport 
provozovat. 
 
TENIS VOZÍČKÁŘŮ  
Tenis na vozíku se v ČR rozvíjí již od roku 1995. Hráči jsou rozděleni pouze do dvou klasifikačních tříd 
(paraplegici a kvadruplegici) a jedinou výjimkou pravidel je, že míček může před odehráním spadnout 
dvakrát na zem. Za velký úspěch tenisu na vozíku lze považovat prvoúčast našeho reprezentanta Miroslava 
Brychty na Letních paralympijských hrách v Athénách 2004. 
 
TRIATLON 
Triatlon je novým paralympijským sportem, který se objeví na programu Letních paralympijských her v Riu 
de Janeiru v roce 2016. Vzhledem k finanční náročnosti je tento sport otázkou jednotlivců.  
 

7. Sportovní činnost - neparalympijské sporty 
 
EWH – hokej na elektrických vozíkách respektive florbal na elektrických vozíkách je sportem IWAS pro 
osoby s nejtěžším typem postižení, kteří se mohou pohybovat pouze na elektrickém vozíku. V ČR se 
pořádá ligová soutěž a mezinráodí klubové turnaje. 
 
FLORBAL  
Florbal vozíčkářů je atraktivní, technická kolektivní hra, která umožňuje osobám s tělesným postižením plné 
začlenění do týmu. Florbal vozíčkářů je ojedinělý tím, že hráčská družstva mohou být smíšená; společně 
mohou hrát muži i ženy. Florbal vozíčkářů je také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé úspěšné 
sportovce a paralympioniky. Vozíčkářská florbalová liga je souhrn jednotlivých ligových kol, kterých se 
účastní osm týmů a jednotlivá kola pořádají sportovní kluby. 
 
KUŽELKY  
Velká obliba především u skupiny dospělých vytvořila z kuželek za dlouhou dobu jejich působnosti velmi 
oblíbený sport. Ač bez paralympijských ambicí vytváří a nabízí kuželky svojí organizovaností tréninků 
v oddílech, pořádáním častých turnajů a systémem republikových soutěží zajímavou sportovní aktivitu 
široké základně osob s tělesným postižením. 
 
ORIENTAČNÍ ZÁVOD  
Orientační běh je individuální sport, který využívá v ideálním poměru svaly i hlavu. Kromě fyzického 
nasazení prověřuje orientační schopnosti, rozhodnost, všímavost a představivost. Nabízí prostor jak 
rekreačním sportovcům, tak těm, kteří mají vyšší ambice a hledají výzvy. 
V České republice se věnují sportovci různým disciplínám „orienťáku“. Rychlostní orientační závody jsou 
organizovány v terénu sjízdném jak pro zdatnější paraplegiky na mechanickém vozíku, tak pro více 
postižené vozíčkáře na elektrickém vozíku nebo s doprovodem.  
Větší část aktivit však v současnosti představují závody v Trail Orienteeringu (trail-o), integrační 
disciplíně, která se již několik let úspěšně rozvíjí i v naší republice, a která je jedinou mezinárodně 
uznávanou disciplínou orientačních závodů, ve které je možné reprezentovat Českou republiku i na 
mezinárodní úrovni. Reprezentace se pravidelně účastní mistrovství světa, mistrovství Evropy a dalších 
mezinárodních závodů v rámci přípravy na vrcholné podniky roku. 
Trail-o i jeho novější odnož TempO jsou disciplíny zaměřené na rozdíl od běžného orientačního běhu 
především na přesné čtení mapy a rychlé a správné rozhodování. Obě disciplíny jsou otevřené všem bez 
rozdílu hendikepu a přinášejí tak velkou výzvu při soupeření se zdravými závodníky.  
 
ŠACHY 
Šachy jsou velmi rozšířeným sportem pro všechny osoby s postižením bez ohledu na věk a fyzickou 
kondici. Představují příležitost ke sportovnímu zápolení, v němž se stírají rozdíly v handicapu. Kromě 
domácích závodů a mistrovství ČR se naši členové účastní i Mistrovství Evropy a světa.  
 
VOLEJBAL STOJÍCÍCH  
Volejbal stojíccíh byl vyřazen z programu paralympijských her, kde byl nahrazen volejbalem sedících. 
Volejbal stojích má v ČR dlouholetou historii a na mezinárodní scéně usiluje o návrat na program 
Paralympijských her. 
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ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ 
Administrativní zázemí svazu bylo velmi obtížné udržet – členské příspěvky IWAS (uhrazené díky 
podpoře Nadace Charty 77), mzdové náklady na jednu pracovnici, nájem kanceláře, internetové 
připojení, zpracování účetnictví, poštovné, webhosting apod., přičemž nejvýznamnější položkou rozpočtu 
jsou členské příspěvky ČPV (600 tis. Kč), které ČSTPS hradí formou započtení oproti základnímu 
příspěvku na činnost z ČPV. Základní chod svazu se podařilo udržet i díky prodeji VW Transporter. 
 

8. Hospodaření organizace 
 
Výbor svazu schválil převedení výsledku hospodaření (694 tis. Kč) na účet Neuhrazený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let. Je to účetní výsledek vzniklý v důsledku odpisu neuhrazené činnosti z roku 2005.  
 

9. Orgány organizace  
 
Nevyšším orgánem sdružení je valná hromada, která se koná jednou za dva roky. Jednou za čtyři roky se 
koná valná hromada volební. 
V roce 2015 se konala VH dne 19. prosince 2015 v Praze. Tato valná hromada schválila proces sloučení 
v intencích roku návrh z roku 2013 s tím, že stávající osoby ve výkonných a kontrolních orgánech ČATHS 
zůstanou až do roku 2020 a že stávající členové ČSTPS mohou kandidovat až v dalším paralympijském 
cyklu 2020 - 2024. 
 
Členové výboru svazu od 8. 5. 2014: 
Radka Kučírková, předsedkyně 
Jaromír Němec, místopředseda 
Jiří Pleško, místopředseda 
 
Členové kontrolní a revizní komise od 8. 5. 2014: 
Jan Nevrkla, předseda  
Miroslav Havrda, člen 
Michal Bláha, člen 
 
Dle interní statistiky eviduje ČSTPS k 31. 12. 2015 1320 členů sdružených ve 43 sportovních klubech. 
 

č. Název subjektu celkem  

1 Brněnský plazivec 14 

2 Flor-in 15 

3 Hvězda SKP Pardubice 4 

4 KK Blansko 10 

5 KRONOS 42 

6 Kuželky Horní Benešov 7 

7 LENOX 22 

8 LIONS OSTRAVA 12 

9 NOVA SO Kladno 30 

10 Prague Robots 31 

11 TJ RESPEKT 20 

12 Rejnoci zlín 10 

13 SK Akáda Janské Lázně  30 

14 SK EWSC LITA SPORT Praha 16 

15 SK KONTAKT KARLOVY VARY 71 

16 SK KONTAKT BRNO 92 

17 SK KONTAKT Ostrava 31 

18 SK KONTAKT PRAHA 128 

19 SK MORAVIA BRNO 54 

20 SK vozíčkářů Cheb 35 
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21 SK WARTEMBERSKÝ KOLAŘ Stráž pod Ralskem 18 

22 SKH Meteor Plzeň 12 

23 SKST Liberec 9 

24 SK DĚČÍN 9 

25 SK Janské Lázně 33 

26 SK Ostrava 30 

27 Sportovní klub TP Opava 13 

28 Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 21 

29 Sportovní klub vozíčkářů Praha 122 

30 Stáj Honzík Kralice 16 

31 Šachový klub TP Hrabyně 20 

32 Šachový oddíl TP Habrovany 33 

33 ŠK GEMINI PRAHA spol. 13 

34 TJ Baník Ostrava OKD 77 

35 TJ Labe Kolín  23 

36 TJ Slovan Svoboda Praha 29 

37 TJ Sokol Rybník 12 

38 TJ Tatran Střešovice 19 

39 TJ INVACLUB Loštice 13 

40 TJ Jičín - TPS stolní tenis 9 

41 TJ META Praha 14 

42 TJ Sokol LHŮTA 14 

43 TJ ZPS Čechie Hradec Králové 87 

 Celkový součet 1320 

     

10. Poděkování  
 
Poděkování patří všem sportovcům, sportům, klubům a dalším jednotlivcům, kteří stále „drží“ a sportují ve 
stejném dresu. Období dlouhodobého nefinancování (2005-2011 a 2014-2015) je velmi obtížné a 
vyčerpávající a právě proto patří všem vélké díky. 
 
Finanční vyrovnání ze strany ČPV za neoprávněné vyloučení v roce 2004 dosud neproběhlo. Snaha o 
sloučení ze strany ČSTPS není opětována ze strany ČATHS ani podpořena ze strany ČPV. 
  

11. Kontakty  
 
Adresa: ČSTPS 

Strahov blok 1 
 Vaníčkova 7 
 169 00 Praha 6 
IČ: 48551350 
Spisová značka: L 1346 vedená u Městského soudu v Praze 
Číslo bankvoní účtu: 1728105504/0600 
E: cstps@cstps.cz 
M: 602 179 011 (soukromý tel. R. Kučírkové) 
W: www.cstps.cz  

mailto:cstps@cstps.cz
http://www.cstps.cz/


Výčet položek

pod e Vyhlášky č' 504/2002 sb. ROZVAHA
Název, sídlo a právníÍorma

ke dni ' 31 ' 1? , 29 ''| '5' . . ' účetníjednotky

LC

48551350

Česl / sva/ Iél-ve po"l:en\,cr spono!(u

sralov BLo( l' Vd' ;člové 7

.?'uiq....
16017

(V tisicich Kč )

AKTIVA
čislo stav k prvnímL]

A. olouhodobý majeték celkem 1 0 0
A. ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem '10 698 '18

Á l' 4 SaŤoslátne rrovile vec a soJbory rovlý.l Věci 14 680
A' l' 7' Drobný d ouhodobý hmotný majetek 17 18 18

A' lV oprávky k dlouhodobému majettu celkem -698 -18
A' lV 7. opíáVky k samost' movilýín Vécem a souborům movitýclr Ýěci -680
q' '/' '0' op'é'1] } díoorenl d oJ1odooÉnL hmoh"ŤL Ta'ell - 39 -18 -18

B' Krátkodobý majetel cellem 383 805
B' ll. Pohledávky celkem 52 10 578

B l 1 odběrálelé 53 10 't6

B' l' 17. Jiné pohledáVky 6S 350
B. l . 18. Dohadné Účty áktivní 7A 202

B' lll. Kratkodobý finančnimajetek celkem 72 302 í56
B.ll. 1. Pokladna 73 3 2
B' ll' 3' Účiy V bankách 75 299 154

B' lV Jiná akliva celkem 8T 71 71
B ]V 1 Nallady pí šli.h obdobi 82 71 7'l
ÁKTlVÁ cÉLKElll 85 38s 805



PAS IVA
Číslo Stav k prvnimu staV k poslednímu

dni účetniho období

A' \4astnizdlojecélkem 86 -545 149
A.l' Jměnícelkem 81 4 974

A' ' l' Vlaslni]rnění 88 4 978
A. ll. Výsledek hospodaření celkem 9l -5 523 149

A' l' l ' Účet výsledk! hospodařeni 92 xxxxxxxxxxxxx 694
A' l' 2. Výs]edek hospodařeníVe schvalovacím ňzení 93 -192 xxxxxxxxxxxxx
A ]l' 3. Nerozděený zisk, neUhrazená zráta íninu ých ]et 94 -5 331 -545

B' cizízdrojé celkem g5 928 656
B' lll' Krátkodobé záVázky celkem 106 926 645

147 592 56
B' lll. 3' Přijaté 2álohy 109 75
B' ll]' 4' ostatnizávazky 110 248
B. ll]. 5 zaměsinánci 111 '16
B' ll]' 7' záVazky k ]nstituclm soc' zabezpečeni a Veř. zdrav' pojištěni '113 I
B' lI' 8' Dáň z při]mů 114 2
B'l)' 13. záýazky ze ýz\ahu k rozpočtu orgánů Úz. samos' celků 119 360
B' l1' 1/' Ji"'é zá\azky 123 11
B' li' 22 Dohadné Účly pasivni 128 202

B.lV Jiná pasiva celkem 130 2 11
B' lV 2. Výnosy příštich obdobi 132 2 1',l

PASIVA CELKEM 134 383 80s
Podp]sovy zaznam statUtarnlho oí9anu]

y-Řzokamž k s€stavení:

Předmět č nnosiič' 1

Předmět čnnostič' 2

POops osooy odpovedne za sestaven i

ng lvana Kupková 
l t /!/

'-=r^ I
1t2 (J



Výčet položek

pod e Vyhlášky č' 504/2002 sb' Výkaz zisku a ztráty
Název' sÍdlo a píávniformá

ké dni .31 '12, 20.1'E ' . účetníjednotky

c
48551350

Český svaz tělesně postižslic| 9P9rt9Y9ů ' . '

stÍahovBLoK1'Vanjčkoy"'7'' .. .'''''''
.?r9lrq....
16017

( V Lsicich Kč )

čis c
řádkr

siav k rozvzhÓVémU dn
Hlavničinnost Hospodářská činnosl Celkem

A' Nállady

A' ll' sluŽby celkem 6 244 244
I 12 12

A' l. 8' ostalnis uŽby 10 232 232
Á.lll. osobní náklady celkem 11 242 242

A Il 9' Mzdove nál.lady 12 180 180
A' ll' 10. Zákonné sociálni pojištění 13 6í 61
A' l ]2 Zákonné sociálni náklzdv 15 ,|

1

A.1V oaně a poplatky celkem 17 1 I
A' V' 16' ostatnídaně a poplatky 20 ,| I

A. V ostatnínáklady ceIkem 2A 28
A' V 21' Kursové zlráty 18 18
A V 24 .]iné os|átninákádV 29 't0 10

A'Vll' Posk}.tnuté příspěvky celkem 37 653 653
A'Vl]' 31' Poskytnuté p říspěVky zúčtováné mezi oÍganizačnimi složka mi 38 653 653
Náklady celkem 42 í í68 1168



čisc
řádkL Hospodářská č nnost Celkem

B' lV ostatnívýnosy c€lkem 57 875 876
B. lV 15. Úroky 61 3 3
B lV 16 K'rKoVé 7iskv 62 2 2
B lV 18 J ne ostainivýnosy 871 871

B.V Tržby z p.odeje majetku, zúčt. íezerv a opřavných položek ( 65 100 't 00
B. V. 1s' TrŽby z prodeje d ouhodobého nehmot. a hmo1' majetku 66 í00 100

B. Vl' Pňjaté pňspěvky celkem 73 886 886
B' Vl' 26- Přijaté přispěvky zÚčtované meziotg' s]ožkami 800 800
B' Vl' 27. Přijaté přÍspéVky (daÍy) 15 86 86

79 't 862 1862
G' Výslédek hospodaření před zdaněním 80 694 694
D' ýýsledek hospodaření po zdanění n2 694 694

Podprsovy zaznam sraturarnrno organur Po0prs osoDy oopove0ne za sesraVenr:

oaaŤzlh sest'tenl { 3'2o'ó l/g.' RJd.a K la'.lova , ,lrq .a'ra hJplova L
PiedŤéIi1.oŠ'i.': oro,ozo\dn'|ýd.porl'leresneoosr'ze/gnqoor' / //P.pdŤe.1nos'i.'l: 1/- >--''/ { l ť-B'x

'D4 ? Ň""



Příloha k účetní závěrce k31.12.2015 Ceský svaz tělesně postiŽených sportovců z.s.
lČ: 48551350

Příloha k účetnízávěrce sestavené k31' 12' 2015
(v souladu s s 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 sb.)

1. NázeV a sídlo úČetní iednotkv:
Český svaz tělesně postiŽených sportovců Z's.
Strahov blok 1 - Vaníčkova 7
169 00 Praha 6
lČo: 4855135o
Registrována původně pod registračním čís|em VSP/1-3177/90-R dne 14"1 1. '199o u N4V ČR
v Praze
PráVní forma účetní Íednotkv: spolek
spisová Značka: L 1346 Vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 1 ' |edna 2o14

Hlavní oředmět Činnosti (poslání): Český svaz tělesně postiŽených sportovců jako dobrovolné
obČanské sdruŽení (dnes spolek) byl zřízen za Účelem provozování tělesné výchovy a sportu
tělesně postiŽených občanů České republiky (ČR) nebo cizích státních přísluŠníků na Území ÓR'
Hlavním posláním je podpora a řizení této činnosti od zák|adních článků svazu aŽ po zajlšt'ování
reprezentace ČR na mezinárodním poli. VytVáří podmínky pro sport rekreaČni, výkonnostní a
Vrcholový' Podporuje integraci mezi nepostiŽenou oopulaci, zabezpečuje Sportovní reprezentaci
jednotlivců i druŽstev pro mezinárodní soutěŽe v daném rozsahu provozovaných sportů dle svých
moŽností, pořádá, organizu.je a zaŠtit'uje celostátní imezinárodní sportovní soutěŽe a mistrovství
(bud'přímo' nebo jejich pořádánídeleguje na niŽší články)'

HospodárSké a dalŠí Čin nosti:
Do 31. 1?.2015 nebyla uskuteČněna Žádná hospodářská ani jiná činnost.

statutární orgánv a oroanizační struktura sVaZU: Základními Články svazu jsou tělovýchovné
jednoty' sportovní kluby nebo oddíly tělesně postiŽených sportovců (dále jen kluby), které jsou
samostatnými práVními subjekty, nebo jsou jako oddíly bez právní subjektivity součástí struktury
t-ělovýchovných jednot či sportovních klubů nepostiŽených sportovců. ,
Rídícími orgány svazu jsou valná hromada (VH)' která Volí Výbor svazu VÓele s předsedou a
kontrolnÍ a revizní komisi. Výbor svazu je nejvyšší orgán svazu mezi zasedáními VH. Statutárním
orgánem svazu, který jedná navenek samostatně v běŽných věcech, je předseda.
Jednotlivé sporty jsou říZeny příslušnou sportovně{echnickou komisí (STK) _ řídícím a výkonným
orgánem daného sportu. V jejím čele stojí předseda sTK, který je představitelem tohoto sportu
v České republice. Na základě usnesení VH 2oo7 jsou některé sporty organizovány v rámci
samostatných práVních subjektů' které jsou zřízeny za účelem řízení Sportu a nahrazují činnost sTK
anebo pro STK zajiŠt'ují servisní zabezpeČení sportu.

ýČetní období a rozvahovÝ den:
UČetním obdobím úČeiníjednotky období |eden _ prosinec 2015' Rozvahovým dnem dle s 19 odst'
1 zákona o úČetnictví V platném znění je 31. 12.2015'

?ouŽité ÚČetn í metodv:
UČetní jednotka pouŽívá obecné úěetní zásady vyplýající ze zákona o ÚČetnictví, V platném znění,
a předpisů souVisejících '- ZpŮsoby oceňovánÍ a jejich pouŽití: oceňování se provádí V Zásadě pořizovací cenou

V okamŽiku uskutečnění úČetního případu v sou|adu s s 24 a 25 zákona o úČetnictví'
- ZpŮsob účtování o zásobáchr ÚČetníjednotka o zásobách ÚČtuje zpŮsobem B.
- SysÍém odpisovánÍ: Účetní jednotka 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 činnosti' daňové
odpisy nejsou sledovány a jsou prováděny pouze odpisy Úěetní. Zůstatková cena majetku se
zjišťuje prostřednictvím oprávek V souladu s odpisy' Hranice pro d|ouhodobý hmotný majetek
s dobou pouŽitelnosti delŠí neŽ 1 rok je stanovena ve výŠi od Kč 40 tis', hranice pro dlouhodobý
nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delŠí neŽ '1 rok od KČ 60 tis. Drobný hmoiný majetek
s dobou pouŽitelnosti delŠí neŽ jeden rok V ocenění jedné poloŽky KČ 3000,- a vyšŠí do Kč 40'
tis. a drobný nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delší neŽ jeden rok V ocenění jedné

1t1
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poloŽky KČ 7000,- a vyšší do KČ 60. tis', Vydané do pouŽívání, jsou sledovány v podrozvahové
evidenci.

- Tvorba a pouŽití opravných potoŽek k majetku a tvorba a pouŽití rezerv' ÚčeIni jednotkou
nejsoU pouŽíVány.

- Vzájemné zÚčtování: Učetní jednotka úČtuje o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech
V úČetních knihách a zobrazu)í je V úČetní záVěrce samostatně bez jejich vzájemného zúČtování'
Vzájemné Zúčtování je prováděno pouze v případech vymezených $ 41 vyhlášky č. 50412002
sb.

' Metoda kurzovýCh rozdilŮ: Úěelni jednotKa se při oceňování cizích měn V účetnictví řídí
ustanovenÍm $ 24 odst. 4 zákona o ÚČetnictví. Pro přepočet cizí měny na Českou Účetní
jednotka od 1.1.2013 pouŽivá pevný měsíČní kurs devizového trhu Vyhlášený ČNB' V případě
nákupu nebo prodeje cizí měny Za Českou měnu pouŽívá úČetníjednotka k okamŽiku. ocenění
kÚrz, za kÍerÝ byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány, v souladu S s 24' odst. 4 ZoU'

Způsob zpracování úČetních záznamů: Účetní záznamy za rok 2015 od počátku roku (tj. od
1 .1 .2015) jsou Zpracovány elektronicky s vyuŽitím účetního software Aconto.

Způsob a místo Úschovv účetních ZáZnamů: ÚČetní záznamy jsou archivovány v sou|adu s $ 31 a
32 zákona o úČetnictví, V p|atném znění, v příručním archivu ČSTPS'

3. lníormace o VýznamnÝch Událostech mezi rozvahovým dnem a okamŽikem sestavení úČetnÍ
záVěrkV:
V roce 2004 došlo k neopráVnénému vyřazení Čstps ze struktury Českého paralympijského
Výboru (ČPV) a V roce 2005 byl ÓSTPS Vyřazen Zménou stanov i ze struktury Unie zdravotně
postiŽených sportovců (UZPS). ČSTPS byl nucen'bránit se soudní cestou, poněVadŽ na členství
účetní jednotky v zastřešujících organizacích _ Českém paralympijském Výboru (ČPV) a Unii
zdravotně postiŽených (UZPS) - závisí její financování' V dubnu 2009 rozhodnul Ustavní soud ve
prospěch Čstps a následně po něm vyda| v říjnu NejvyŠŠí soud rozsudek, v němŽ formuloval, Že
ČSTPS nikdy neztratil členství vČPV. Dne 13. dubna 2010 proběhlo soudní jednání u l'4ěstského
soudu v Praze' který vydal deíinitivní rozhodnutí ve věci členství Čstps v ČPV _ ČsTPs je členem
Čpv. po tomto RozhodnutÍ vyzval ČPV ČSTPS k Uhrazení členských příspěvků za období, kdy
nepovaŽoval ČsTPs za svého člena Ve VýŠi 4.950.000 KČ do třech dnů od obdrŽení výzvy a ihned
Vzápětí na jednání VG ČPV dne 19. května 201o VylouČil ÓSTPS ze sVé struktury pro neplacení
Ólenských příspěvků. ČSTPS byl nucen bránit se p'oti rozhodnutí VG ČPV o VylouČení pro
neplacení Členských příspěvků opět soudní cestou. obvodní soud pro Prahu 6 rozhodnu| V květnu
2O11'Že vyloučení Čstps z ČPV pro neplacení členských příspěVků je V rozporu se zákonern (s

dobrými mravy). Čev oyt se všemi Verdikty soudů nespokojen, takŽe podal proti rozhodnutí
lvlěstského soudu z13. dubna 2010' dovolání k NejvyŠŠÍmu soudu které bylo dne 11. listopadU
2010 Nejvyšším Soudem Zamítnuto' Stejně jako následná stíŽnost cPV k Ustavnímu soudu (s
odŮVodněním absence práva na spravedliVý proces), která byla zamítnuta dne 11' dUbna 2011'
ČPV se odvolal i proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 6 Ve Věci VylouÓení pro neplacení
Členských příspěVků' Neoprávněným vyloucením ČSTPS ze struktury ČPV se zabýa| Mezinárodní
paralympijský výbor (lPC), který dne 30' září 2o11 suspendoval Český paralympijský Výbor Z lPC
zdůvodu dlouholeté diskriminace ČSTPS. lhned po oznámení suspendace odstoupil předseda
ČsTps Jan Nevrkla 4. 10' 201 1 Z funkce' aby spor nemohl být personifikován a příčina sváděna na
osobní animozity. Předseda odstoupil s důvěrou, Že silný akt suspendace ČPV zČSTPS povede
k rychlému narovnání situace a pověřil V souladu se stanovami m ístopředsedkyni svazu Radku
KuČírkovou zastupováním a vý_konem funkce statutárního orgánu' Čev poo tlakem sus-pendace
opět zaČal akceptovat členství ČSTPS, zachoval ovŠem Ve sVé struktuře jak CSTPS' tak CATHS a
V roce 2011 neschválil finanční podporu ČSTPS'
Na ČSTPS podal v průběhu sporu Žalobu pro bezdůVodné obohacení i Český svaz tělesné výchovy
(ČsTV dnes ČUS). V Soudním řízení' které bylo důsledkem sporu o členstvi' rozhodnul odvolací
Městský SoUd v Praze v březnu 2009, Že ČSTPS má zaplatit ČsTV částku 911tjs' Kč súroky
z prodléní Ve VýŠi 8,75%. Částka 9'11 tis. KČ byla předmětem soudnÍho sporu: ČsTV ]i pos]al V roce
2005 na účet Čstes 1ako prostředky ke kry,tí nákladů Sportu tělesně postiŽených sportovců'
Následně ČsTV tuto Čájtku zaČal Vymáhat Zpět na základě informace ČPV o zaátě členství ČSTPS
v Čpv a uzps' ČSTps se pokouŠe| transakci smlUVně dořešit jiŽ V roce 2005, ale nepodařilo se a
nedoŠlo k uzavření smlouvy. V důsledku absence smlouvy na tuto částku soud celou Věc posuzoval
jako nabytí peněz bez práVního titulu a tedy bezdůVodné obohacení' l přes vydané Rozhodnutí, Že
Čsres;e členem ČPV, nebyla tato skuteČnost Ve Věci 911 tis. Kč Zohledněna a obvodní soud
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vydal v březnu 201 1 usnesení o exekuci na majetek ČsTPs. ČSTPS podal odvolání' Dne 14. února
2012 vyda| Městský soud usnesení' kterým potvrdil usnesení obvodního Soudu o nařizené exekuci'
Vdůsledku suspendace Čpv ztpc a sodůVodněním, Že tato kauza Vnikla Vdůsledku
neoprávněného vylouČení Čstps z ČPV, uzavřely dne 17. Února 2o12 ČsTPs a ČPV dohodu o
uhrazení závazku. Na jejím zákiadě ČPV Uhradilo dne 1 ' března 2ol 2 ČSTV dluŽnou částku Včetně
úroků (celkem Ve Výši 1 4B4 500.04 Kč)' Dne 10. dubna 2012 byla UZaVřena Dohoda o narovnání a
prominutí dluhu mezi ČStpS aČSTV, ve které poŽaduje jistinu Ve výši 91 1 tis' Kč a Část úroků
z prodlení Ve VýŠi 36'000 KČ' Zb'i,tajicí část nad rámec VýŠe uvedených částek měla být vrácena na
úcet ČPV.
Vobdobí leden - prosinec 2013 obdrŽel ČsTPs Rozhodnutí L4ŠMT o přidělené státní dotaci
V programU l' _ Sportovní reprezentace ve výŠi 615.200 Kč, ProgramU lll' - Všeobecná sportovní
činnost Ve výŠi 827.900 tis' Kč a Z Programu V. - organizace sportu Ve VýŠi 572'700 Kč' Tyto
financní prostředky v celkové výŠi 2'015'800 KČ byly v souladu s uvedenými pravidly Programů a
ostatními závaznými pokyny rozpočtovány sportům ČsTPs na jejich sportovní Činnost, kterou
nemají hrazenou z jiných Účelově vázaných zdrojŮ '

VŠechny pohledávky a vŠechny závazky plyno]cí z uzavřených pracovně právních vztahů byly
uhrazeny. Závazky k dodavatelům a jiným sUbjektům Vzniklé V roce 2005 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 ČPV je Velmi nízká a ČsTPs přistoupil
k odepsání závazkŮ' aby účetnictví podávalo věrný obraz skuteČnosti' ryI'o závazky byly hlavním
argumentem ČATHS proti procesu sloučení a Čstps přistoupil k jejich odpisu zdůVodu zbavení
obav ČATHS ze zadluŽeni ČSTPS. ČSTPS Činí maximum moŽného pro uskuteČnění procesu
sloučení. Tyto záVazky jsou jiŽ dlouho promlčené, nyni jsou převedeny do podrozvahové evidence a
pokud by někdo Vznesl nárok na Úhradu těchto závazkÍ.l, ČSTPS namítne promlčení a soud by
musel řízení zdŮVodu promlČenosti zastavit. ČSTPS chtěl tyto závazky v úČetnictví drŽet, aby
kompenzoval zejména svým sportovcům Čjnnost, kterou si museli hradit ZVlastních zdrojů' ale
v současné době je pro sportovce, kluby a sporty dŮleŽitější a přínosnějŠí docílit sloučení, které jim
zajistí íinance do budoucna neŽ kompenzovat Újmy způsobené dlouholeiým sporem. V roce 2013
došlo k uZavření smluV o prominutí dluhu s těmito subjekty: KoNTAKT bB _ dlUh Ve Výši 528 374,-
KČ' paní Radka Kučírková - dlUh Ve VýŠi 17.1 í 0'- Kč, pan Jan Nevrkla - dluh Ve VýŠi 79'043'- KČ'

V roce 201 5 vydalo MŠMT Rozhodnutí o posk}4nutÍ dotace na rok 2015 óeskému paralympijskému
Výboru (ČPV), i přesto, Že ČSTPS nezmocnil ČPV ani k podání Žádosti ani k příjmu dotace na sport
tělesně postiŽených sportovců' Žádost o dotaci na rok 2O15 podal ČSTPS v souladu s metodikou
MŠMT a splňoval veŠkeré podmínky pro přímé přidě|ení dotace (ostatním svazům sdruŽeným
v ČPV byla dotace přímo poskytnuta).
Vroce 2013 schválila Valná hromada ČSTPS smlouvu o íúzi sloučenim Čsrps oo ČATHS _
ČATHS tento proceS SloUČení odmítla s odůvodněním zadlUŽenosti ČsTPs' Ztoho důVodU
přetrvává dodnes komplikovaná situace' kdy existují dVě organizace pro tělesně postiŽené a ČPV
zjevně upřednostňUje ČATHs. VČervnU 20í5 podal ČSTPS znovu náVrh na komplexní vyřeŠeni
situace a to sloučením Čstps oo ČntHS, a aktualizoval tak návrh, který jiŽ schválila VH ČsTPs
v roce 2013.
VS schválil dne 25' 8. 2015 níŽe uvedená usnesení tak' aby odstranil obavy ČATHS:
VS schvaluje Vyzvat ČATHS k projednání dalŠího postupu ve véci sloučení ČSTPS do ČATHS.
K procesu sloučenÍ jsou ČSTPS' ČATHS a ČPV zavázány l\,4emorandem a proces slouěení 1e
realizován vzájmu obnovení financování činnosti členů Čstps, vzájmu obnovení jejich
plnohodnotné Činnosti a V zájmu obnoveníjednoty Ve sportu tělesně postiŽených'
VS schvaluje, Že zlráta vykazovaná V celkovém hospodařenÍ bude pokryta Vlastním jměním'
VS schvaluje odepsání promlčených a práVně nevymahateIných závazkŮ ' K odpisu dochází
z důvodu eliminace obav ČATHS zíinančních záVazků ČsTPs v rámci procesu slouČení'
Vs schvaluje provedení auditu k 31 . 8. 2015'

Ipřes provedení auditu mimořádné účetní závěrky k31' 8' 2015 a doloŽení' Že ČsTPs neni

',zadluŽená" organizace' ČPV a ČATHS začaly poŽadovat provedení due diligence' který by necha|
zadat ČPV' ČsTPs nesouhlasí s tímto postojem, kdy tento poŽadavek by mohl odloŽit proces
slouČení na neurčiio a téŽ z důVodu, Že due diligence je instrumentem zcela nepřípadným pro
situaci, kdy je nutné v zájmu Všech tělesně postiŽených sportovců obě organizace sjednotit. CsTPs
téŽ nesouhlasí s tím, aby due diligence zadáva|y organizace' které nelze ve vztahu k CSTPS
povaŽovat za nezávis|é ' K slouČení se zaváza|y tři strany memoranda bez jakýchkoliv podmínek'
V prosinci 2015 proběhla válná hromada ČSTPS, která schváIila extrémně vsiřÍcná unesení
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směrem k ČPV a ČATHS. Usnesení Valné hromady svazu jsou zveřejněna na webu www'cstps'cz'
o usneseních byly ČPV a Čntls informoVány, ale jejich postoj se nezměnit a stořeni seluoiz
nadále nedaří dosáhnout.
Finanční prostředky MŠMT na rok 2015 se kVůli jednostIannému postoji MŠMT a ČPV do ČSTPS
nedostaly' Čev predtozit ČsTPs náVrh sm|ouvy, ve kterém se odkazoval na dokument rozhodnutí
l''lŠlVT _ toto rozhodnutí si ČSTPS vyŽáda| jak na ČPV' tak na MŠlVT, ale obě inStituce odmítly
ČSTPs tento dokument Vydat.
Sporty a kluby Čsres oyty i V roce 2o15 bez finančních prostředků a činnost si hradily z vlastních
Zdrojů' V rámci minimalizace nákladů a získánÍfinancí byl v roce 2015 prodán VW Transporter'

Způsobv oceňování aktiv a závazků:
oceňování aktiv a záVazků je prováděno vsouladu s Výše UVedenými informacemi Vbodě 2 _
pouŽité účetní metody' Pro Výpočet kurzových rozdílů je dnem UskutečněníÚčetního případu Účetní
jednotkou pouŽit kUrz k prvnímu dni v měsíci VystaveníČi přijetí faktury nebo obdobného dokladU.

VÝsledek hospodaření za období 1 . 1 .- 31 ' 12'201 5 podle iednotlivých dru hŮ činnosti:
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: zisk Kč

4.

5.

Výsledek hospodaření po zdanění z hospodářské činnosti: zisk Kč
célkový Výsledek hospodaření svazu po zdanění: zisk Kč

6. lníormace o Zaměstnancích:
Průměrný eVidenČní přepoČtený počet zaměstnanců: 1

is osobních nákladů

Mzdové náklady 242 483,00

z toho: mzdy 180 199,00
DPP 0,00

refundace 0,00
FunkČní poŽitky a odměny ' 0,00

Zákonné sociálni pojiŠtění (Zdrav.' sociální) 61 273,00
Zákonné sociální náklady 1 011,00

8

7.

Vroce 2015 měla úČetní jednotka jednoho zaměStnance' který zároveň Členem Výboru svazu Ve
íUnkci oredsedy a vykonává ÍUnkci statutárního oroánu ČSTPS'

odměnv a funkění poŽitkv členům statutárních, kontrolních a iiných orqánů
Na základě rozhodnutí Vs nejsou od rokU 2008 vypláceny Žádné íUnkční poŽitky'

ÚČast Členů statutárních a iiných oroánů V osobách Ve smluvním Vztahu
Dle informací' které jsou úČetní jednotce známy' neexistuje účast Členů organizaČních sloŽek svazu
Vosobách, s nimiŽ úČetní jednotka uzavřela za úČetní období roku 2015 obchodní smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy'

qalŠí maietková plněníčlenŮm statutárních, kontrolních a iinÝch orqánů
Členům statutárnÍch' kontrolních a 1in1icn organů, veetrre o]'vatyclr, nebyly poskytnuty během
účetního období 2015 žádné zálohy ani úvěry' TaktéŽ účetní jednotka nepřijala během Účetního
období Žádný závazek na jejich Účet, jakoŽto Určitý druh Záruky.

Komentář k VýZnamnÝm poloŽkám roZVahV a VÝkaZU zisku a ztrátv
od roku 2005 do roku 2012 účetní jednotka nedostávala fjnanČní prostředky kfinancování sVé
hlavni činnostl ze svých střeŠnÍch organizaci _ Českého paralympijského výboru a Unie zdravotné
postiŽených sportovců. Tato skutečnost způsobila ztrátu roku 2005 Ve Výši 4 192 Íis ' Kč a převod
zůstatků neuhrazených závazků roku 2005 V úČetních poloŽkách Dodavatelé a ostatnÍ záVazky do
dalŠích úČetních období _ do roku 2006 a následně pak do dalŠích let.

694.040,34
0,0 0

694.040,34

10.

414
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Vrámci odstranění obav ČATHS Ze zadluŽenosti ČSTPS rozhodl VS o odpisu promlČených a
práVně nevymahatelných ZáVazků z minulých let' s KoNTAKTEM bB byla uzavřena dohoda o
prominutí Vratky Záloh v ce|kové Výši 74.955 KČ'

l\iÍinimalistické finanční prostředky V celkové Výši 986'000 Kč Vroce 2015 zajistily pouze bazálni,
Zcela minimalizoVaný chod ČsTPs.

NójVýZnam nějŠím i poloŽkami v nákladeCh jsou náklady spojené s organizací sportu (Členský
příspěVek ČPV Ve VýŠi 600 tis' Kč, Členský příspěvek mezinárodní organizaci |WAS, provozní
náklady svazu - nájemné nebýových prostor a osobní náklady _ mzda jednoho zaměstnance).

Výnosy v roce 2015 jsou tvořeny Úroky zbéŽného účtu, fakturací zajiŠtění pořádání ME ragby
vozíČkářů skupiny B a prodejem VW.

V roce 2015 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí úČelové dotace s lVHlV]P V souladu
s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy V hl. m' Praze na projekt klubu KRoNoS
o.s' a následně byla dle podmínek MHMP uzavřena ze strany ČSTPS smlouva o zabezpeČení
rea|izace posk},tnuté úČelové dotace s KRoNoS o's. Na základě této smlouvy byly prostředky
převedeny klubu (realizátor)' Realizátor VyúČtuje dotaci do 15.6. 2016' ČsTPs tedy nevznikne
Žádný náklad ani Výnos'

Přehled přijatých finanČních prostředků je uveden V následující tabulce.

ČsTPSNeStátn v roce 2015:
Zdroj Výše
CPV - ořisoěvek na provozni činnost sdruŽeným svazům 800 000'00 KČ
Nadace Chartv 77 85 000'00 Kč
Prodei vozu VW Transporter 100 000,00 Kč
FVZická osoba - dar na podporu Činnosti CSTPS 1 000,00 KČ
Celkem 986 000'00 Kč

11.

12.

13.

Způsob VVoořádání VÝsledku hospodaření z předcháZeiících úČetních období
Výsledek hospodaření předcházejícího úČetního období roku 2014 _ ztráta ve výši
Kč 192. 028'50 byla převedena na úČet Nerozdělený zisklzváta minulých let'
Následně dne 25'8.2015 VS schvá|il, Že ztráÍy za období 2014' 2011' 2010' 2009' 2008 ' 2007 a
2005 budou pokryty z prostředků na úČtu Vlastníjmění'

okamŽik sestavení mimořádné úČetní ZáVěrkV
V Praze dne 31 . 3. 2016

V této Příloze k účetní záVěrce k 31.
jednotka VěcnoU náplň.

12. 2015 jsou uvedeny pouze ty iníormace' pro které má Účetni

,Lz- /
podpis statutárního zástupce

Mgr. Radka Kučirková, předsedkyně

, ;5t' WSftza,.

{ R"a
?-.{L--l 

^šď-,). z .ť

É' lF


