1. Úvod
Sport je fenoménem současného života celé naší společnosti. Vedle vlivu životního prostředí a
výživy patří přiměřená pohybová aktivita k hlavním činitelům ovlivňujícím zdraví a kvalitu
života člověka, lhostejno, jde-li o jedince intaktního (nepostiženého) nebo jedince s určitým
zdravotním defektem.

2. Poslání a cíle SC Jedličkova ústavu Praha
Základním posláním a cílem v SC JÚ Praha je organizovat pravidelnou sportovní činnost pro
zdravotně postižené jedince v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Cílem je vytváření podmínek pro
rozvoj tělovýchovy a sportu tělesně postižených sportovců a vhodným způsobem prezentovat na
veřejnosti, že i na vozíku, resp. jedinci s různým stupněm zdravotního defektu, mohou žít
plnohodnotný život a sportovat podobně jako ostatní.

3. Stručná historie a současnost SC JU Praha
Sportovní klub Jedličkova ústavu v P raze byl založen v roce 1994 za účelem zajištění možností
sportovního vyžití jedinců se zdravotním postižením. Od roku 1997 je náš klub řádným členem
Spastic Handicap – Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti, která organizuje
soutěže především pro spasticky postižené sportovce (nejčastěji s dg. DMO, či po vážných
úrazech hlavy). Na většině soutěží mohou samozřejmě startovat i nespasticky tělesně postižení
sportovci (jedinci s vrozenou tělesnou vadou, poúrazově tělesně postižení – para, quadruplegie,
amputáři)
V současné době registrujeme 257 řádných členů. Jedná se většinou o klienty Jedličkova ústavu
a škol, ovšem na tréninky pravidelně dojíždějí i další zájemci z celé P rahy a okolí. V SC JÚ Praha
provozujeme: atletiku, florbal, boccia, cyklistiku, lukostřelbu, curling, stolní tenis, plavání,
závěsný kuželník, fotbal, šachy, pořádáme též kurzy jízdy na monolyži a pro odvážné zájemce
kurz horolezectví a tandemové seskoky s padákem.
Především v atletice, curlingu, boccie a cyklistice ( včetně jízdy na tricyklu) dosahují naši
svěřenci velmi dobrých výsledků i na světových soutěžích (nejúspěšnějšími sportovci SC JÚ
Praha jsou paralympionici: Daniela Vrátilová (atlet,kat.F38,disk, 4.místo PH 2008,
několikanásobná mistyně ČR v disku), František Serbus (atlet, kat.F32–vozík, disk 7.místo
PH08, koule 6.místo PH08, několikanásobný mistr ČR ve všech vrhačských disciplínách + v
boccia),
Petr Vrátil (atlet, kat.F38, oštěp 8.místo P H08, několikanásobný mistr ČR ve vrhačských
disciplínách), Anna Vocelová (kat.F56 2x2.místo MSJ oštěp, disk) a Jiří Bouška (cyklistika,
div.C4, mistr světa 1km s pevným startem, 2.místo v Team sprintu a 3.místo v silničním závodě).
V neposlední řadě má SC JÚ Praha velmi úspěšný tým curlerů na vozíku, který patří v ČR
mezi nejlepší a naši hráči tvoří základ reprezentačního týmu ČR, který se pomalu, ale jistě
prosazuje i na mezinárodním poli.

Výroční zpráva SC JÚ PRAHA za rok 2010

Ideálním sportem pro lidi s nejtěžším stupněm postižení je boccia (hra pravidly podobná
petaque), která je v Jedli velmi populární. V boccie máme v současné době 4 reprezentanty ČR.
Tradičně jsme pořadateli Mezinárodního mistrovství ČR v boccia a curlingu vozíčkářů, v roce
2011 budeme spolupořadateli MS v curlingu vozíčkářů.

Sportovní Club Jedličkova ústavu P raha, o.s.
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
P. nek, Bc.IČO: 62933744 Vrátilová
Tel./fax: 241 083 104
E-mail:scjupraha@centrum.cz
Bank.spoj.:102106252/0300 ČSOB

Mgr.

Velmi neobvyklou činností zdravotně postižených, kterou můžeme zájemcům nabídnout je
slaňování hradeb Vyšehradu na invalidním vozíku a překonávání lanových drah. Tento program
připravujeme ve spolupráci s organizací Outdoor Aktivity 1-2x ročně v „teplých“ měsících. V
zimě pořádáme klasické lyžařské kurzy pro chodící a jízdy na monolyži pro vozíčkáře, studenty
škol Jedličkova ústavu. Pro vážné zájemce zajistíme i tandemový seskok z letadla v Příbrami.

www.scjupraha.eu
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7. Účetní uzávěrka, Výkaz ČSTV za rok 2010

4. Sportovní akce, které SC JÚ organizoval v roce 2010
24.-30.1 Lyžařský kurz a kurz jízdy na monolyži – Bedřichov

Výkaz ČSTV - Roční účetní výkaz

27.3.-10.4. Speciální atletické soustředění (Maspalomas)
23.-25.4. MMČR v boccie OZP Cup, I. liga 2 kolo Praha
23.6. - Prázdniny nanečisto – sportovně- společenská akce - Praha
27.6.-3.7. sportovní soustředění AT, CY, LU– Buková u Nových Hradů
26.-31.7. AT – soustředění mládeže (běhy vrhy) – v Bílině
1.-6.8. AT soustředění reprezentantů- v Bílině
16.8.-20.8. AT - soustředění Praha
30.10 – stolní tenis – P raha Pankrác
12.-14.11. – 5.Mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů – Praha
8.-12.12. – atletika, cyklo- soustředění – České Žleby
15.12. - TOP 15 – Vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ Praha

Název a s ídlo účetní jednotky
SC JÚ Praha
V Pevnosti 4
128 41 Praha 2
Evidenční čís lo
ČSTV……3102244…………………….
IČ 62933744

Výkaz o majetku k 31.12.2010
(v tis íc ích Kč bez desetinnýc h míst)

Kromě výše uvedených akcí, které organizoval SC JÚ Praha, se naši sportovci účastnili
prakticky všech soutěží, které pořádá Spastic Handicap a navíc jsme se zúčastnili na náklady
klubu 3 zahraničních atletických mítinků a 1 turnaje v boccia.
POPIS

č.ř.

k 1.1.2010

k 31.12.2010

Vazba na výčet
položek
(vyhl. č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů.)

310

ř. 10

Nejvyšším statutárním orgánem je Valná hromada, která je svolávána jednou za rok a volí
předsedu a další statutární zástupce SC JÚ Praha.
Předsedou SC JÚ Praha v roce 2010 byl Mgr.Pavel Martínek, dalšími statutárními zástupci
SC JÚ Praha, s podpisovým právem, byli Bc.Pavla Vrbová a Petr Vrátil.

MAJETEK

5. Statutární orgány SC JÚ Praha

MHMP – Granty podpora sport postižených ………… 480.000,-Kč
MHMP – Partnerství MMČR Boccia
……………. 70.000,-Kč
MHMP – Partnerství Mez.turnaj curlingu vozíčkářů … 100.000,-Kč
MŠMT – dotace na sportovní soustředění …………… 80.000,-Kč
MČ Praha 4 – Darovací smlouva PNN ………………. 20.000,-Kč
Nadace Jedličkova ústavu – PNN …………………… 6.000,-Kč
Nadace Jedličkova ústavu – 2x inv.vozík sportovní …… 75.000,-Kč
Vitalitas pojištovna – darovací smlouva …………….… 75.000,-Kč
Veselý, fyz.osoba - darovací smlouva ………………… 7.500,-Kč
Nadace ČEZ – oranžové kolo ……………………… 101.554,-Kč
CON4Pas s.r.o - darovací smlouva …………………… 70.000,-Kč
SevenDays sro., Kráčalík - darovací smlouva ………… 40.000,-Kč
Royal Magnum, sro.- darovací smlouva ………………. 3.000,-Kč
Roman Paul – fyz.osoba - darovací smlouva …………. 5.000,-Kč
Esatrade sro. - darovací smlouva ……………….. ….. 121.852,-Kč
Metrostav a.s. - darovací smlouva …………………… 20.000,-Kč
Volej.exliga - Každá smeč - darovací smlouva ………. 20.000,-Kč
Volej.exliga - Každá smeč - darovací smlouva …………26.000,-Kč
J.B.J Film, sro. - darovací smlouva ……………………. 10.000,-Kč
Všem donátorům, ať finančním či materiálním mnohokrát děkujeme za jejich dary, bez kterých
bychom nemohli dosáhnout našeho cíle, tj. rozvoje pravidelné sportovní činnosti jedinců s určitým
hendikepem.
Věříme, že nám současní dárci budou věrní i pro další roky a podaří se nám navázat spolupráci
i s dalšími partnery.
3

ZÁVAZKY

6. Partneři, získané dary a dotace pro SC JÚ Praha v roce 2010

Dlouhodobý nehmotný majetek

1

Dlouhodobý hmotný majetek

2

z toho: stavby

ř. 2
310

3

ř. 13

Dlouhodobý finanční majetek

4

ř. 21

Oprávky k dlouhodobému majetku

5

ř. 29

Zásoby

6

ř. 42

Pohledávky

7

Krátkodobý finanční majetek

8

993

804

ř. 72

z toho: pokladna a účty v bankách

9

993

804

ř. 73 + 75

Jiná aktiva
MAJETEK CELKEM (ř. 1 až 10 bez ř. 3
a 9)

10
1 303

1 114

Rezervy

12

Dlouhodobé závazky

13

ř. 98

Krátkodobé závazky

14

ř. 106

15

ř. 130

16

ř. 95

Jiná pasiva
ZÁVAZKY CELKY

(ř. 12 až 15)

R O Z D Í L (ř. 11 - ř.16)

11

17

ř. 52

ř. 81
ř. 85
ř. 96

1 303

4

1 114

ř. 86

NÁKLADY

POPIS

Spotřebované nákupy

18

z toho: mat. na údržbu nem. majetku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vazba na výčet
položek
(vyhl. 504/2002
Sb. ve znění
pozdějších
př edpisů)

332

332

ř. 2

XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

19
X

část ř. 3

el. energie

21

část ř. 4

plyn

22

část ř. 4

voda

23

část ř. 4

teplo a ostatní energie

24

Služby

25

z toho:opr. a údržba nem. majetku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 038

26

ř. 7

X

XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

35

35

stočné

29

část ř. 11
část ř. 11

326

Osobní náklady

30

Daně a poplatky

31

Ostatní náklady

32

Odpisy

33

ř. 32

Prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.polož.

34

ř. 33 až 37

Poskytnuté příspěvky

35

ř. 38

Daň z příjmu

36

ř. 41 + 83

37

326

ř. 12
ř. 18

197

197

ř. 22

1 893

1 893

273

273

ř. 43 + 83
ř. 45

1

ř. 49 + 54
ř. 59,71až
74

Tržby za prodané vl.výrobky,zboží a služby

38

Zm ěny stavu vnitrorg.zásob + aktivace

39

Ostatní výnosy

40

Tržby z prodeje majetku

41

Příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV

42

Státní příspěvky rozdělované ČSTV

43

15

15

část ř. 76

Přísp. od sport. svazů a ost. sport. sub.

44

23

23

část ř. 76

Příspěvky od fyzických a právnických osob

45

635

635

ř. 77

Členské příspěvky

46

9

9

ř. 78

Provozní dotace od obce, kraje

47

670

670

část ř. 80

Provozní dotace od státu

48

80

80

část ř. 80

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

VÝNOSY CELKEM (ř. 38 až 48)

50

1 704

1 704

ř. 81

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 50 - ř. 37)

51

-189

-189

ř. 84
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Rok 2010 byl pro SC JÚ Praha velmi úspěšný z hlediska sportovních úspěchů i přípravy našich
sportovců do dalšího období.
Z ekonomického hlediska jsme hrdí na to, že i přes velmi citelné snížení dotací od svazu Spastic
Handicap i MHM Prahy jsme dokázali udržet prakticky stejnou úroveň naší činnosti, jako
v minulých letech. Pravdou je, že jsme museli sáhnout do finančních rezerv z minulých období,
ale efektivita vynaložených prostředků daleko přesahuje záporné hodnoty hospodářského
výsledku.

část ř. 8

28

(ř. 18 + 25 + 30 až 36)

8. Závěr

část ř. 4
1 038

nájmy TVZ

NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY

Celkem

Hlav ní
Vedlejší
č.ř. (nezdaňovaná) (zdaňovaná)
činnost
činnost

1

ř. 68 až 70
část ř. 76
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