
Český paralympijský výbor, spolek, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

DIČ CZ49629115 

 

 

 

P Ř Í L O H A 

k účetní závěrce za rok 2021 

------------------------------------ 

 

 

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2021 byla zpracována v souladu s ustanovením 

§ 29 a § 30 vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb. ve znění platném k 31. 12. 2021.  

 

Spolek v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění 

nepodléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2020 ověřenou auditorem. Audit účetní 

závěrky je prováděn na základě rozhodnutí účetní jednotky. 

 

Spolek nemá povinnost zpracovat výroční zprávu za rok 2021. 

 

 

Písm. a) – c) dle § 30 vyhlášky 

 

Název:                                                 Český paralympijský výbor, z. s. (ČPV)                                                             

Sídlo:                                                   Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

IČO:                                                     49629115 

Právní forma:                                       Spolek dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský  

                                                             Zákoník 

Zápis do veřejného rejstříku:               Městský soud v Praze  L 5727 

Rozvahový den                                    31. 12. 2020 

Okamžik sestavení účetní závěrky:     18. března 2021 

Předmět činnosti:                                 Pěstování a rozšiřování myšlenky mezinárodního  

paralympismu a deaflympismu mezi postiženými                  

sportovci, výchova v duchu vzájemného porozumění                                                                 

Datum vzniku:                                     26. 1. 1994 

Místo registrace:                                  Ministerstvo vnitra ČR, úsek sdružování   

Číslo registrace:                                   II/s-OS/1-23 292/94-R 

Zápis ve veřejném rejstříku:                Městský soud v Praze, spolkový rejstřík, 

                                                             spisová značka L 5727 

Statutární orgán:                                  Výkonné grémium ČPV (do 4. 12. 2021) 

  Výkonný výbor ČPV (od 4. 12. 2021) 

Statutární zástupci:                       Mgr. Alena Erlebachová – výkonný předseda 

                                                             (do 4. 12. 2021) 

                                                             Ondřej Sejpka – předseda (do 16. 7. 2021)         

                                                             Bc. Zbyněk Sýkora, MBA – předseda (od 4. 12. 2021)  

                                                             Mgr. Roman Suda – 1. místopředseda (od 4. 12. 2021)                 

                                                              

Účetní jednotka je stále mikro účetní jednotkou dle § 1b odst. 2 zákona 

563/1991 Sb. o účetnictví. 

 

 



 

Písm. d) dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek ČPV postupuje při vedení účetnictví podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, podle vyhlášky č. 504/2002 Sb, pro účetní jednotky, které jsou nevýdělečnou 

organizací a podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, jejichž hlavním 

předmětem činnosti není podnikání (ČÚS č. 401 až 414), vše ve znění platném pro rok 2021. 

Účetní jednotka účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále 

o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek v peněžních jednotkách české měny. 

 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady 

na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících. 

 

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují 

cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

 

Způsob oceňování závazků - dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých 

hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují 

ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část 

dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku 

od rozvahového dne. 

Úprava hodnot majetku - účetní jednotka eviduje majetek, který je odpisován, účetní 

jednotka má zpracovaný vlastní odpisový plán pro stanovení účetních odpisů majetku. Účetní 

odpisy budou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku. 

 

Úpravy hodnot u pohledávek - Ocenění zpochybnitelných pohledávek by bylo snižováno 

pomocí úpravy hodnoty (dříve opravných položek) na vrub nákladů na jejich realizační 

hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury 

pohledávek.  V hodnoceném období roku 2021 nebyly úpravy hodnot pohledávek prováděny. 

 

Pro účely oceňování položek aktiv a pasiv vyjádřených v cizí měně se používají denní kursy  

vyhlašované ČNB. 

 

 

Písm. e) dle § 30 vyhlášky 

 

V rámci účetní závěrky za rok 2021 bylo provedeno přecenění ekvivalencí u podílu ČPV 

v obchodní korporaci Česká paralympijská s.r.o. na základě údajů roční účetní závěrky této 

dceřiné obchodní společnosti. 

Rozdíl z ocenění podílu v dceřiné společnosti byl zaúčtován zápisem 061100 / 921100. 

Postup účtování vychází z ČÚS č. 406 pro neziskové organizace. 

 

Písm. f) dle § 30 vyhlášky 

 

Nejvýznamnější položkou výnosů spolku v r. 2021 byly: 

- dotace ze státních prostředků v celkové výši 5 609 tis. Kč,  

- přijaté dary vč. darů převedených z účtu 911 v celkové výši 2 250 tis. Kč, 



- nepeněžité plnění od Mezinárod. paralymp. výboru ve výši 107 tis. Kč. 

 

Nejvýznamnější položkou nákladů jsou náklady vynaložené na sportovní činnost ČPV, 

k jejichž krytí byly určeny výše uvedené výnosy a přijatá zápůjčka od dceřiné obchodní 

společnosti. 

 

Písm. g) dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek je jediným společníkem dále uvedené obchodní společnosti:  

- Česká paralympijská s.r.o., IČO 28249160, se sídlem Praha 6, Zátopkova 100/2,  

PSČ 160 17 

 

 

Písm. h) dle § 30 vyhlášky 

 

Stavy dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 

 

                                                             Počát. stav.      Přírůstky     Úbytky       Koneč. stav 

Dlouhodobý nehmotný majetek                24                      0               0                   24 

Techn. zhodnocení najat. stavby               46                      0               0                   46 

Dlouhod. hmot. majetek nad 40 tis.      3 282                     0               0               3 282 

Dlouhod. hmot. majetek do 40 tis.           213                     0             76                  137 

Finanční majetek                                   3 350                     0            212              3 138 

 

Opr. položky k majetku (sk.07, 08)    3 566                     0             76               3 490 

 

Úroky nejsou zahrnovány do ocenění majetku. 

 

V hodnoceném období roku 2021 byl vyřazen některý drobný majetek z důvodu jeho 

opotřebení a neopravitelnosti.  Vyřazen byl majetek účtovaný na účtu 022028- samostatné 

hmotné věci ve výši 76 268,- Kč. Vyřazený majetek byl již plně odepsán. Vyřazení majetku 

dle zpracovaného seznamu bylo schváleno vedením ČPV. Vyřazení majetku nemělo vliv 

na stanovení základu DPPO za rok 2021. 

 

 

Písm.  i) dle § 30 vyhlášky 

 

V r. 2021 byla vyplacena celková odměna za daňové poradenství, zpracování účetnictví 

a účetnictví firmě ORKÁN plus s. r. o. částka 180 000,- Kč. Zpracování auditu si zajišťoval 

ČPV samostatně a za audit uhradil částku 30 000,- Kč. 

Mimo uvedené částky byl hrazen audit použití prostředků poskytnutých Nadací ČEZ v ceně 

8 tis. Kč (cena bez DPH). 

 

 

Písm.  j) dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek není držitelem žádných podílů v jiných účetních jednotkách, s výjimkou uvedenou 

u písm. g) této přílohy. 

 

 



 

Písm. k) dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek vykazuje k 31. 12. 2021 některé dluhy vůči orgánům sociálního a zdravotního 

pojištění. Jedná se o částky evidované na účtech: 

- 336100 – zúčt. s institucemi sociálního zabezpečení                  82 382,- Kč, 

- 336200 – zúčt. s institucemi zdravotního pojištění                     35 533,- Kč. 

Jedná se o závazky vzniklé v prosinci 2021, které byly uhrazeny v lednu 2022. 

 

Spolek vykazuje k 31. 12. 2021 dluh vůči orgánům finanční správy ve výši 31 745,- Kč (SÚ 

342) z titulu sražené zálohové a srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti pracovníků, který 

vznikl v prosinci 2021. Tento závazek byl uhrazen na počátku roku 2022.  

Spolek dále vykazuje k 31. 12. 2021 závazek vůči správci daně z důvodu vyúčtovaného 

penále za porušení rozpočtové kázně (z r. 2017) ve výši 160,- Kč (viz účet 345000). V této 

věci spolek žádal o prominutí vyúčtovaného penále, o žádosti nebylo doposud rozhodnuto. 

 

 

Písm. l) dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek nenabyl v daném účetním období roku 2021 žádné akcie. 

 

 

Písm. m)  dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek nevykazuje k 31. 12. 2021 žádné dluhy se splatností delší než 5 let. 

 

 

Písm. n)  dle § 30 vyhlášky 

 

Všechny dluhy spolku jsou obsaženy v rozvaze, spolek nemá žádné dluhy, které nebyly 

v rozvaze uvedeny. 

 

 

Písm. o)  dle § 30 vyhlášky 

 

Celkovým účetním výsledkem hospodaření spolku před zdaněním za rok 2021 je ztráta 

ve výši -2 470 217,07 Kč. 

Tento výsledek hospodaření byl vytvořen pouze v hlavní činností spolku. 

Hospodářská činnost nebyla v r. 2021 spolkem uskutečňována. 

 

Písm. p)  dle § 30 vyhlášky 

 

Průměrný přepočtený počet pracovníků                                  5 osob    

- z toho řídící pracovníci                                                0 osob 

Výše osobních nákladů na pracovníky                             3 481 tis. Kč 

- z toho řídící pracovníci                                                0 Kč 

 

Odměny členům statutárních orgánů nebyly vypláceny. 

 

 



Písm. q)  dle § 30 vyhlášky 

 

Předseda spolku neměl v hodnoceném období uzavřenou se spolkem žádnou obchodní 

smlouvu. 

Žádné půjčky nebo úvěry nebyly z prostředků spolku poskytovány členům orgánů spolku 

 

 

Písm. r)  dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek neuzavřel žádné smluvní vztahy s účetními jednotkami, ve kterých by měli účast 

členové řídích a kontrolních orgánů, nebo jejich rodinní příslušníci. 

 

 

Písm. s)  dle § 30 vyhlášky 

 

Žádné zálohy nebo závdavky nebyly členům statutárních orgánů poskytovány. 

 

 

Písm. t)  dle § 30 vyhlášky 

 

Při stanovení základu DPPO za r. 2021 bylo postupováno dle ustanovení § 18a odst. 1 zákona 

o daních z příjmů (výnosy nejsou předmětem daně, náklady převyšují výnosy) a dle § 19b 

zákona o daních z příjmů. 

Členské příspěvky nebyly v r. 2021 předmětem účtování. 

 

Náklady byly vyloučeny z daňového základu dle obecných ustanovení § 25 ZDP a dle § 25 

odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmu (náklady se vztahují k příjmům, které nejsou 

předmětem DPPO nebo jsou od daně osvobozeny). 

Základ DPPO po provedených úpravách činil 0,- Kč. 

Spolku nevznikla žádná daňová povinnost k DPPO za r. 2021. 

 

 

Písm. u) dle § 30 vyhlášky 

 

Všechny informace pro posouzení finančně-ekonomické situace vyplývají z údajů uvedených 

v účetních sestavách a účetních výkazech Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. 

 

 

Písm. v) – w) dle § 30 vyhlášky 

 

Spolek přijal v hodnoceném období dále uvedené dary na činnost ČPV: 

- Citibank                                                                      250 000,- Kč 

- Česká přenosová soustava                                          300 000,- Kč 

- Nadace Charty 77                                                       200 000,- Kč 

- JYSK                                                                       1 500 000,- Kč 

- Nadace ČEZ       500 000,- Kč 

 

Tyto dary mimo daru od Nadace ČEZ byly zahrnuty do příjmů ČPV (viz účet 682) a byly 

použity na financování hlavní činnosti ČPV.   



Dar od Nadace ČEZ byl přijat v r. 2021 a byl účtován na účet 911. Tento dar byl použit 

na další dary jiným právnickým osobám – sportovním svazům sdruženým v ČPV. 

Vzhledem k tomu, že při přijetí i použití daru nebylo účtováno prostřednictvím nákladových 

a výnosových účtů, ale prostřednictvím účtu 911-Fondy, neovlivnily částky přijatých 

a použitých darů výsledek hospodaření za rok 2021. 

Postup účtování vyplývá z ustanovení Českého účetního standardu pro neziskové organizace 

č. 413, bod 4.2.4 a 4.2.5. 

 

Spolek neorganizoval v hodnoceném období r. 2021 žádnou veřejnou sbírku. 

 

Písm. x) dle § 30 vyhlášky 

 

Hospodářský výsledek minulého roku byl řádně schválen a zúčtován na účet 932-nerozdělený 

zisk, neuhrazená ztráta. 

 

 

Písm. y)  dle § 30 vyhlášky 

 

Žádné kvóty ani jiné stanovené limity se v účetní jednotce v účetním období roku 2021 

nevyskytovaly. 

 

 

 

V Praze dne 15. března 2022 

 

 

 

 

 

                                                                                         ……………….......................... 

                                                                                                     Za ČPV z.s. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Zpracoval: 

Ing.Šretr-daňový poradce 
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