
Irug. Karel Heteš, auditor, osvědčení č. 1369

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO aUUITORA

pro orgány spoiku Čgst<Ý SVAZ CYKLISTIKY z.s.
}.lad Hliníkem 1 l86/4. Praha 5 - Košíře. 1Č 49626281

Zpráva o auditu účetní závěr§-

írýrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrlq, spolku ČrsxÝ SVAZ C}'KLISTIKY z,s.
(,,Spolek"), sestavené na základě česklch účetních předpisů, která se skládá z ron,ahy k 31.
12. 2016, rrykazu zisku a ztráry za rok končící 31. 12. 20]6, a přílohl,této účetrrí zár,ěr,}iv.
která obsahuje popis použiqých podstatných irčetních metod a další vysr,ětlující informace,
{Jdaje o spolku CESKY SVAZ CI'KL-ISTIKY z,s. jsou uvedenv l, odstavci 1 přílohy této
účetní závěrky.

Podle našeho názatu účetní závěrka podává věrn}, a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku
ČPsXÝ SVAZ CYKLISTTI(Y z.s. k 31. 12. ž016 a nákladů a výnosů a r._v*sledku jejího
hospodařenízarokkončící 31, 12.20l6 v souladu s českýmiúčetními předpisy,,.

Základ pro 1,arok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standard."- Komory auditorů České
republiky pro audit. kterymijsou mezinárodní standard1, pro audit (ISA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní z3věrky. V souladu se
zákonent o auditorech a Etich(,rn kodexem přtja§,m Komorou auditorů Ceské republi§, jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsrne i další etické povinnosti r.lplývající z uvedených
předpisů. Domnivárne se. že důkazní infonnace, které jsrrre shrorrráždili. poskytují dostatečný
a vhodný zák|ad,pro vyjádření našeho qiroku.

Osíatní informace m,edené ye výroční :p,m,ě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm, bs zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávé mimo účetní závěrku a naši zprávtt auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán Spolku.

}Jáš výrok k úěetní závěrce se k ostatním informacím neváahuje, Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s ověřením účetni závér\, seznámení se s ostatními
inťonnacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našinri znalostmi o ťrčetní jednotce získanýrrri během
or,ěř,ování účetní zár,ěr§,nebo zda se jinak ryto informace nejeví jako rýznamně (materiálně)
nesprávné, Také posuzujeme. zda ostattrí informace b,vly ve všech lýzrranrnýclr {materiálních)
ohledeclr vlpracovány v souladu s př,íslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
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Iozumí, zda ostatní informace splňují požadavk7 pravních předpisů na fornráini náležitosti a

postup rypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda př,Ípadné

nedodržení rrvedených požadavků b1, b.v*lo způsobilé or4ivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.

Na základě provedených posrupů. do míry. již dakiůetne posoudit. uvádíme. že
. ostatní iníormace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazeni v účetní

závěrce. jsou ve všech ýznamných (materiálních) olrledech v souladu s účetní závěrkou a
r ostatní intbrmace b1,ly qpracovánl,v souladu s právnírni předpisy.

DáIe jsme povinni uvést, zda na záktadě poznatků a povědomí o Spolku, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu" ostatní informace neobsahují význarnné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiáln í) věcné nesprávnosti nezj istili.

O cl p o,- ě d n o s t st g hú á r n í íl o or gá nu ti č e t ní j e dn o íit v' z a {l č e fu í z ův ě rkrt

Statutámí orgán Spolku odpovídá za sestavení účetní závěr§ podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s český,mi účetními předpisy a zatakoý vnitřní kontrolní systém, kteď
považuje zanezbytný pro sestavení účetní závěr§, tak. aby neobsahovala wýmamné
(materiální) nesprávnosti zpfisobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Spolku povinen posoudit, zda je Spolek
schopna nepřetržitě trvat, apokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležttosti

d,kající se jejího nepřetržitého tn ání a použití předpokladu nepřetržitého trv,ání při sestavení
účetní závěrl9l,-. s r,l,jimkou př,ípadů. kd,v statutární orgán plánuje zrušení Spolkr,r nebo
ukončerrí její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit ťtčetní zavěrlE

}rTaším cílern je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje r,1,,znamnou
(materiálni) nesprávnost způsobenou podvodenr nebo chybou a lydat zprávu auditora
obsahující náš vlrok, Přiměr*ená míra jisto§, je velká míra jistoty, nicméně nerrí zárukou, že
audit provedenÝ v souladu s výše uvedenými předpis1. ve všech případech v účetní zár,ěrce
odhalí případnou existujicí ri,znamnou (rnateriální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné {materiálni), pokud lze reálně
předpokládat" že b_v* jednotlivě nebo v souhmu molrlv ovlivnit ekonomická rozhodnuti, která
rrživatelé ťlčetní závěr§-na jejím základě při.imou.

Při provádění auditu v soulaclu s lýše uvedenýrni předpis,v je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek azachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
. Identifikovat a v_v-hodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo ch.vbou. navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace. abychom na jejich základě mohli
q,jádřit výrok. Riziko, že neodhalime vj,,znamnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v

lng. Karel Heteš, Pertoldova 3329,143 00 Praha 4
e-mail: hetes@volnv,cz, mobil: +420 603 265 394, tel./fax: +420 241766 453



důsledku podvodu. je větší než riziko neodhalení wýznamné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opolnenutí" nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
. Seznámit se s vnitřním kontrolnim s},stémem Spolku relevantním pro audit v takovém
rozsahu. abychom nrohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na ďané okolnosti.
nikoli abychom mohli ryjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,
. Posoudit vhodnost použi§,ch účetních pravidel, přiměřenost provedenÝch účetních odhadů a
informace. které v této souvislosti §tafutámí orgán Spolku uvedl v příloze účetní závétky,
. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem ato,zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

ýznamná (rnateriální) nejistota qplývající z trdálostí nebo podmínek. které mohou
významně zpochybnit schopnost Spotku trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závéru, že
taková rýznamná (materiální) nejistota existuje" je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrl§-, a pokud tvto inťormace nejsou
dostatečrré, vy,jádřit modifikovaný v.l,rok. Naše závěry {,kající se schopnosti Spolku trv,at

nepřetržitě vlchazejí z důkazních informací, kteréjsrne získali do data naší zprár1,. Nicméně
budoucí události nebo podmínkv mohou vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost trv,at

nepřetržitě.
. V},hodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrkv. včetně přílolry, a dále to.
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, ktery vede k
věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsalru a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho pruběhu učinili, včetně zjištěných
ýznamných nedostatků ve vnitřnínr kontrolním s_vstému.

Datum vl,dání zprávy
Y Praze dne 28. 6.20|7

Jméno auditora a číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorťr
Nezávislý auditor ing. Karel Heteš

Praha 4, Pertoldova 3329

Oprávnění č. 1369

Učetní závěrka k 31. l2, 2016
1. Rozvaha
2. Yýkazzisku a ztráty
3, příloha v účetní závérce

Výroční zpráva k 31 , l2. 201 6

H^§ffi"Á}
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otisk podacího raz ítka

RoZVAHA
RoZVAHA dle 504/2002 Sb. Ve znění pro rok 2016

obchodní íiřma nebo název účetní iednotky

k.......q,.!.......l,.?.. ;. ?..9..!.. 9... ".,, Č gský 7ya7 cytdkŇt<y

v tisících kč Sídlo nebo bydliště ú€iní iednotky

N1d Hlilikgm a

ťoh.1
1?o g0

tč 4 9 6 2 6 2 8 1

označ AKTlVA ěíslo
řádku

úěetní období

stav k prunímu dni k poslednímu dni

A. )louhodobý majelek celkem 001 +55 091 +52 673
A. l. )louhodobý nehmotný majetek celkem

A.1.1 +,.,+A.l,x
oo2 +100 +100

A. l. 1 lehmotné uýsledky Výzkumu a uýVoje 003

2, )oítware o04 +100 +100
3. )cenitelná práVa 005

4. )robný dlouhodobý nehmotný majetek 006

5. )statní dlouhodobý nehmotný majetek 0o7

6. ledokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Ucet U5] 009

A. ll. Dlouhodobý hmotný majeiek celkem
A,ll,1 +.,.+A,ll.x 010 +72 647 +70 610

A. ll, 1 Pozemky 011 +30 000 +30 000
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012

3, stavby 013 +24 783 +24 783
4 Hmotné movité Věci a jejich soubory 014 +17 864 +15 827

Pěstitelské celky trualých porostů 0,15

6. Dospělá zvířata a iejich skupiíry 016

7 )robný dlouhodobý hmotný maietek 017

8. cstatní dlouhodobý hmotný m4etek 01B

9, Nedokončený diouhodobý hmotný majetek 019

,l0. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 02o

A, lll Dlouhodobý íinanční majetek celkem 021 +0 +100
A. lll. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba o22 +0 +100

2 podíly - podstatný vliv o23

3 Dluhové cenné papíry dížené do splatnosti 024

4 zápůjčky organizaěním složkám 025

5 3statní dlouhodobé zápůjčky 026

6. Jstatní dlouhodobý íinanční majetek o27

DpráVky k dlouhodokému majetku celkem o28 -17 656 -18 137
A, lV1 f,práVky k nehmotným uýsledkům uýzkumu a uýVoje 029

2. )práVky k softMru 030 -100 -100
3, )právky k ocenilelným právům 03,|

4 )práVky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majelku 032

5, )práVky k ostatnímu dlouhodobémU nehmotnému majetku 033

6. )práVky ke stavbám účet 081 034 -6 696 -7 740
7 )píáVky k samostatným hmotným movitým Věcem a Souborům hmotných movitých Věcí 035 -10 860 -10 297
8. )píáVky k pěstitelským celkům trualých porostů 036

9. )práVky k základnímu stádu a tažným 4ířatům o37

10, fpráVky k drobnémU dlouhodobému hmotnému majetku 038
,11 

. opráVky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039

Krátkodobý majetek celkem 040 +7 283 +9 792
B. l Zásoby celkem r H9teS M1 +11 5 +105

l. 1 Materiál na skladě +i{t}D'ToD\ účét l12 M2 +11 5 +105
2. *c'7§' .aMateíiál na cestě účet 119 043

ffi{5

Á lll 1]

účet 078

3.

\P§



označ. AKTlVA číslo
řádku

učetní období

stav k prunímu dni k poslednímU dni

3. ledokončená výroba 044

4 )olotovary Vlastní Výroby 045

5 r'ýrobky účét 123 046

6 Mladá a ostatní aířata a jejich skupiny M7

7 zboží na skladě a V píodejnách 048

8 zboží na cestě 049

9 )oskytnuté zálolry na zásoby 050

B. ll rohledáVky celkem Rll1+ +Bll 051 +912 +645
B. ll. 1 )dběratelé +795 +10

2, 3měnky k inkasu 053

)ohledáVky za eskontované cenné papíry 054

4 Poskytnuté provozní zálohy účet 31 4 , ř_ 51 055

5. ostatní pohledáVky 056 +117 +635
6. PohledáVky za zaměstnanci o57

7. PohledáVky za inslitucemi sociálního zabezpďení a Veřejného zdravotního pojištění 058

8. Daň z příjmů 059

o osiatní přímé daně 060

10. Daň z pňdané hodnoty 06,1

,í1 ostatní daně a poplatky 062

12. Nároky na doiace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 063

Nářoky na dotace a osta,tní zúčlování s rozpočtem orgánů územních samospráVných celků 064

14 PohledáVky za spoleúíky sdruženými Ve spoleěnosti 065

15 PohledáVky z pevných termínovaných operací a opcí 066

16. PohledáVky z Vydaných dluhopisů 067

17 Jiné pohledávky
účet 378 068

,l8. Dohadné účty aktivní 069

l9. 3přavná položka k pohledáVkám 070

B. lll. Krátkodobý íinanční majetek celkem 071 +6 049 +8 971
B. lll. 1 Peněžní prostředky V pokladně ličet 2 072 +31 +lt 0

073

3 ?enéžní píostřeclky na účtech účet 221 074 +6 018 +B 861
4 Vajetkové cenné papíry k obchodování účet 251

075

5 ]luhové cenné papíry k obchodování 076

o. f,statní cenné papíry 077

7 )eníze na cestě 078

B. lV Jiná aktiva celkem 079 +207 +71
B, lV1 !áklady příštích období Ličét 381 080 +51 +61

2 jříjmy příštích oMobí 08,1 +156 +10
AKTlVA CELKEM oB2 +62 374 +62 465

]eninV



označ PAslvA ěíslo
řádku

účetní období

stav k prunímu dni k poslednímu dni

Vlastní zdíoie celkem
A.l.+.,.+A.ll, 001 +38 642 +47 077

A, l. Jmění celkem
A,l,1+,,.+A,l.x o02 +29 933 +36 566

A, l. 1 Vlastní jmění 003 +29 933 +36 566
2- ondy

účet 911
004

3. cceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 005

A. ll ýýsledek hospodař€ní celkem 006 +8 709 +10 511
A, ll, 1

jčet u,ýsledku hospodaření oo7 XXXXXXXXXXX +10 511
2 ýýsledek hospodaření Ve schvalovacím řízení 008 +8 709 XXXXXXXXXXX
3, \,lerozdělený zisk, neuhrazená áráta minulých let 009

B, ]izí zdroje celkem
B_l,+..,+B.IV 010 +23 732 +1 5 388

B. l. iezeruy celkem
B.1.1 +.,.+B.l.x 011

B. l. 1 ]ezeruy 012

B, ll Dlouhodobé záVazky celkem 013 +0 +12 083
B, ll. 1 Dlouhodobé úVěry 014 +a +12 083

2. Vydané dluhopisy 015

zevazky zqonamu 016

4. Pňjaté dlouhodobé zálohy 017

5, Dlouhodobé směnky k úhradě 018

6. Dohadné účty pasivní 019

7. ostalní dlouhodobé ZáVazky o2o

B, lll Krátkodobé záVazky celkem
B.ll1.1 +...+B.lll.x o21 +23 029 +2 672

3. lll. 1 DodaVatelé
účet 32í 022 +1 888 +54

2. Směnky k úhřadě 023

3, Pňjaté zálohy 024

ffiÁď
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Ozaaé. PAslvA číslo
řádku

účetní období

stav k prunímu dni k poslednímu dni

4 ostalní záVazky 025 +470 +374
5, zaměstnanci účet 331 026

6, ostatní záVazky Vůči zaměstnancům 027 +258 +0
7 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a Veřejného zdíavotního pojištění o28 +142 +0
8. Daň z příjmů

účet 341
o29 +930 +470

9, osiatní přímé daně 030 +44 +0
10. Daň z pňdané hodnoty 03l +11 6 +4
,11 ostatní daně a poplatky 032

12. závazky ze vaahu k státnímu rozpočtu 033

závazky zevdahu k rozpoótu orgánů územních samosprávných celkú 034

14. závazky zupsaných nesplacených cenných papírů a podílů 035

15 ZáVazky ke společníkům sdruženým Ve společnosti 036

16 závazky z pevných termínovaných operací a opcí 037

17 Jiné závazky 038 +19 181 +1 770
18. Kákodobé úVěry

účet 231
039

19 Eskontní úVěry 040

20. Vydané krátkodobé dluhopisy účel 241 041

2,| Vlastní dluhopisy o42

22. Dohadné účty pasivní 043

23- cstatní krátkodobé íinanční Výpomoci u4
B. lV Jiná pasiva celkem 045 +703 +633
B-lV1 ýýdaje příšlích období 046 +213 +572

2 ýýnosy příštích období u7 +490 +61
PASlVA CELKEM A.+B. 048 +62 374 +62 465

ruď-&W§
s;;,-ý

Okamžiksestaven 21.6.2017 Podpisový záznam stalutárního orgánu účetní iednotky:

právní íorma
účetní jednotky ,ffi' s ., :,,,

, - --,i:,:}ý' ."

předmět činnosti nebo účel:



otisk podacího razítka

vÝtqz ztsKu AzTRÁTy
vzz dle 5ul2002 sb. Ve znění pro rok 2016

obchodní íima nebo název úóetní jednotky

x.......?..!.......l..?. . ;.. ?. .9.. !.. §.... ... Č egkýs*l cvkllg,tit<y

oa, 1.1.2016 oo, 31.12.2016

v tisících kč sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Nad Hliníkem 4
Pnha 5

ry9 99

tó 4 9 6 2 6 2 8 1

označ. rrýxnz ztsru n zrRÁry číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodárská celkem

Náklady Ál+ 001 +78 419 +254 +78 673
A. l, spotřebované nákupy a nakupované služby 002 +26 105 +243 +26 348
A. l, 1 spotřeba materiáu, energie a ostatních neskladovaných dodáVek ličfu 50í 5o2 m3 003 +4 255 +44 +4 299

2. prodané zboží 004

3. opravy a Udržování l]ěéi 511 005 +1 744 +0 +1 744
4 Náklady na cestovné 006 +849 +0 +849

Náklady na reprezentaci l]čél 51j oo7 +467 +0 +467
6. ostatní služby 008 +18 790 +199 +18 989

A. ll změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009

A. ll, 7. změna slavu zásob vlastní činnosti 010

8. Aktivace materiáu, zboží a vnitíoorganizačních služeb í)čfu s71 572 011

Aktivace dlouhodobého majetku l]čfu 012

A. |ll osobní náklady A lll 1+ +A lll x 013 +6 188 +0 +6 188
A, !ll, 10. MZdoVé nákiady l]čet 521 014 +4 496 +0 +4 496

11 Zákonné sociání pojštění 015 +1 451 +0 +1 451
12. ostatní Sociální poiištění {]čét 525 016

13. Zákonné sociální náklady 017 +241 +0 +241
14. oslatní smiální náklady l]čét 52a 018

Daně a poplatky 019 +30 +0 +30
A. lV, 15 Daně a poplatky úéfu 53]. 532.538 02o +30 +0 +30

ostatnínáklady AV1l +AVY 021 +1 186 +0 +1 186
A. V 16. sm|uvní pokuty, úroky z prodlení, osiatní pokuty a penáe úéN 541. 542 022

17. odpis nedob},tné pohledáVky I]čé1 o23 +1 +0 +1
18. Nákladové úroky 024 +235 +0 +235
19- Kursové áráty l]čéi V5 025 +9 +0 +9
20. Dary 026

2,1, iilanka a škody llčei Ma 027

22. Jiné ostatní náklady o28 +941 +0 +941
odpisy, prodaný majelek, fuorba a použití rezeru a opravných položek A Vl í + +A Ví x 029 +2 518 +10 +2 528

A, Vl, 23 odpisy dlouhodobého majetku 030 +2 518 +0 +2 518
24. Prodaný dlouhodobý majetek l]čel 552 031

25. Prodané cenné papíry a podíly l1čél o32

26. Prodaný materiál účél 554 033 +0 +1O +10
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek il& 556 034

Poskytnuté příspevky 035 +41 441 +0 +41 441
A. Vll, 2t Poskytnuté členské příspěVky a příspěVky zúčtované mezi oíganizačními složkami ličfu 5R1 5a2 036 +41 441 +0 +41 441
A, Vlll, Daň z příjmů o37 +951 +1 +952
A, Vlll, Daň z příjmů l.]čét 5q1 038 +951 +1 +952

Náklady celkem 039 +78 419 +254 +78 673
B Výnosy 040 +88 926 +258 +89 184
B, I Provoznídolace Bl+ +BVl{

Rl1+ +BlY 041 +66 330 +0 +66 33O
B, l. 1 p rovozn í dotace 042 +66 330 +0 +66 330
B. lI Pňjaté příspěVky R ll í+ +R ll 043 +9 278 +0 +9 278
B. Il. 2. Pniaté příspěVky zúčtované mezi organizačními složkami účét 68 u4

3 Pň]até příspěVky (dary) i]čét 6n2 045 +6 782 +0 +6 782
4 Pňiaté členské příspevky 

", \:.jo"6;J 046 +2 496 +0 +2 496
B. lll, Tíáy za vlastní výkony azaáoží +;4'dŘl}"l';#H*" 047 +11 747 +248 +11 995
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označ. Wrnz ztsxu AaRÁTy číslo
řádku

Béžné oMobí

Hlavní Hospodářská celkem

B. lV ostatní Výnosy R lV |_ +B 048 +1 571 +0 +1 571
B. lV 5, smluvní pokt ty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penáe 

r] &v 641 _ M2 049

o- Platby za odepsané pohledáVky účé1 050

7 Výnosové úroky i]čet€,M 051 +10 +a +10
8 Kursové zisky o52

9, zúčtování íondů 053

10. Jiné ctalní Výnosy l]čpt Mq 054 +t 561 +0 +1 561
B.V Tržby z prodeje majetku B.V1+. +B V.x 055 +0 +10 +1o
B. V ,l1 Tržby z prodeie dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku í)čtI ÉE2 056

12. Tržby z prodeje cenných papírú a podílů ue", ous 057

13. Tížby z prodeje materiálu I]čéi 6& 058 +0 +10 +10
14. Výnosy z kráikodobého íinančního majetku 059

15. Výnosy z dlouhodobého íinaněního majetku účét 657 060

Výnosy celkem 061 +88 926 +258 +89 184
Výsledek hospodaření před zdaněním B, _ A l. í _ ,._A.Vll x + c_ x 062 +11 458 +5 +11 463

D. VýSledekhospodařenípozdanění B _A +n 063 +10 507 +4 +10 511

Podpisový záznam statutárního oígánu účetní jednotky
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příIoha v účetní závěrce
v plném rozsa h u
Českýsvaz cyklistiky, z.s.

lČ:49626281
ke dni 3L.l2.2O1,6

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

1.

2.

3.

,4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

17.

18.

].9.

20.

Popis účetní jednotky

Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Účetníjednotky, v nichžje účetníjednotka společníkem s neomezeným ručením

lnformace o položkách dlouhodobého majetku

Celkové odměny účtované auditorem

Účetníjednotky, v nichž účetníjednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl

Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

lnformace k položkám dluhů

Výsledek hospodařenív členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z přdmů

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku

a ztráty

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela

za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

lnformace k dani z příjmů

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční

a majetkové situace

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a přúemcích těchto darů

Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

lnformace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů,

o kterých účetníjednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkovlích účtech
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Popis účetníjednotky

Název:
Sídlo:
právní forma:
tč:
Předmět podnikání:
Den vzniku účetní jednotky:
zdaňovací období:
Rozvahov,ý den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

Český svaz cyklistiky, zapsaný spolek
Nad Hliníkem Lt86/4, PsČ 15o 00, Praha 5

spolek
49626281,
sportovní činnost
15.5. 1990
od 1. 1. 2016 do 31-. 12.2016
3L.t2.201-6
27.6.2017

Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
Posláním Českého svazu cyklistiky (dále jen Čsc) je zejména vyjadřovat, prosazovat a chránit

zájmy české cyklistiky, zvyšovat její společenskou prestiž doma i v zahraničí, pečovat o její všestranný

rozvoj,jakož i chránit práva a oprávněné zájmy jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČSC.

Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
1) prezident svazu

2) viceprezident svazu

ČSC nemá organizační složky s vlastní právníosobností.

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění
Organizace nemá zakladatelé ani zřizovatele a neeviduje žádné vklady do vlastního jmění.

Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchy|ky od těchto metod
Organizace vede podvojné účetniďví na základě zákona č.56311991Sb., o účetnictví, na základě

vyhlášky Ministerstva financí Čn i. so+/zoo2 sb., a opatření MF, kterými se stanoví postupy účtování a
obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno v účetním softwaru Notia ll. Účetní
doklady jsou archivovány v sídle organizace. Účetním obdobím je kalendářní rok tj. od 1.1.20].6
do3L12.2O16.

lnformace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnicWí s uvedením jejich vlivu
na majetek a závazky, na finanční situaci a rnýsledek hospodaření účetní jednotky

Organizace žádné odchylky od těchto metod nepoužívá.

Způsob oceňování majetku a závazků
Pro oceňování majetku a závazků organizace používá pořizovací cenu dle ustanovení §24 a §25

zákona č.5Blr99L Sb. o účetnictví.

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Pro odepisování majetku se používají účetní odpisy, ke kterým účetníjednotka sestavila odpisový

plán, který vychází z předpokládané doby opotřebení majetku.
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Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Organizace používá pevný kurz vyhlášovaný ČtrtS k prvnímu dni sledovaného účetního období.

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Organizace nepoužívá ocenění reálnou hodnotou.

Výše a povaha jednotlivých položek v,ýnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem
nebo původem

Organizace ve sledovaném účetním období neevidovala mimořádné položky nákladů ani výnosů.

Účetníjednotky, v nichžje účetníjednotka společníkem s neomezeným ručením
Organizace je 100%ním společníkem ve společnosti CYKLO-MARKET|NK, s.r.o., lČ: 62576020.

lnformace o položkách d|ouhodobého majetku (v tis. kč)

Majetek v tis.Kč
počáteční

stav
Přírůstky úuytty Konečný

stav

opravné položkv a oprávkv
Počátek Změna Konec

Software ]-00 0 0 100 100 0 100
Budovy,haly a

stavbv 24 783 0 0 24 783 6 696 L o44 7 74o
Hmotné movité
Vecl 17 864 29o 2327 1,5 827 10 850 563 10297
Pozemkv 30 000 0 0 30 000 0 0 0

Dlouhodobý
finanční maietek 0 1,00 0 100 0 0 0

Celkové odměny účtované auditorem
Celková odměna auditora činí 42 000,- Kč + DPH2t% na základě Smlouvy o provedení povinného

auditu za účetní období od 1.1.2016 do 31,!2,2OL6 uzavřené L5.5.2OL7,

Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednicwím 3. osoby drží podíl
ČSC arir ve společnosti CYKLO-MARKETINK s.r.o. 100 % podíl.

Splatné dIuhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politikzaměstnanosti,
splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

Organizace k rozvahovému dni evidovala tyto závazky vůči orgánům sociálního zapezpečení, zdravotním
pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky:
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Položka částra
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení 0Kč

Splatné záv azky veřej ného zdravotn ího pojištěn í 0Kč

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Organizace nevlastní žádné cenné papíry. Vlastní podíl 100 % ve společnosti CYKLO-MARKET|NK,

s.r.o.,lČ: 62576020.

Informace k položkám dluhů

Dluhy, lcteré vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
k rozvahovému dni přesahuje 5 let
V roce 2016 ČSC uzavřel Smlouvu o poskytnutí účelového úvěru č. 431161300 se

Oberbank AG, lČ: 260 80 222, na částku 12 5OO O0O,- Kč.

V roce 2016 splacen o 41,6 664,- Kč, zůstatek k rozvahovému dni činí ].2 083 336,- Kč.

splatnosti

společností

Dluhy kryté zárukou
Úvěr u společnosti Oberbank AG je kryt zástavním právem na základě Zástavní smlouvy

k nemovitosti/nemovitostem č. 57 lt6l3oo.

Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
Organizace nemá dluhy neobsažené v rozvaze,

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

vKč Hlavní činnost Vedlejší činnost ostatní činnost
Výnosy 88 925 948 258 562 0

Nákladv 77 467 536 253 306 0

Výsledek hosp.před
zdaněním

Ll458 41,2 5 256 0

Daň z příimů 951 520 950 0

Výsledek hospodaření
po zdanění

10 506 892 4306 0
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců d|e kategorií a osobní náklady za účetní období
v čIenění podle výkazu zisku a ztráty

sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců I4

20t6
z toho členů řídicích orgánů 0

z toho členů kontrolních orgánů 0

z toho členů správních orgánů 0

Osobnínáklady 61,87 865,-

2016

z toho mzdové náklady 4 495 772,-

z toho zákonné sociální pojištění 7 45o 873,

z toho ostatní sociální pojištění 0,-

z toho zákonné sociální náklady 24,],22o,-

z toho ostatnísociální náklady 0,-

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů

0

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů 0,-

Účasti členů řídicích, kontrotních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Ve sledovaném účetním období byly všechny obchodní a smluvní vztahy se spřízněnými stranami

uskutečněny za běžných tržních podmínek.

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Organizace neeviduje poskytnuté zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté současným nebo bývalým

členům řídídích a jiných orgánů.

lnformace k dani z příjmů
Celkouý základ daně činí 5 013 000,- Kč.

Celková daň činí 952 470,-Kč.

Spolek je povinen hradit čtvrtletní zálohy na daň z příjmů právnických osob ve \^ýši 238 200,- Kč.

Způsob zjištění základu daně z příjmů
Základ daně z hlavní činnosti je kalkulován jako rozdíl mezi zdanitelnými r4ínosy z hlavní činnosti

a daňově uznatelnými náklady hlavní činnosti.

Předmětem daně nejsou dle § 18a odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (dále jen ,,ZDP"\

výnosy ve uýši 66 330 083,- Kč a dle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP rnýnosy ve výši 10 L92,- Kč. Osvobozenými
přúmy jsou dle § 19 odst. 1 bod 2. ZDP výnosy ve výši 2495 395,- Kč a dle § 19b odst.2 písm. b) ZDP

výnosy ve uýši 6782OOO,- Kč. V souladu s § 25 odst. 1 písm. i) ZDP jsou náklady daňově neuznatelnými

náklady ve uýši 69 L62 799,- Kč a dle § 25 odst. 1 písm. t) náklady ve výši 548 616,- Kč.

Rozdíl účetních a daňových odpisů činí 456 581,- Kč. Účetní odpisy jsou vyšší než daňové.
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Základ daně z vedlejší činnosti je kalkulován jako rozdíl mezi zdanitelnými rnýnosy z vedlejší

činnosti a daňově uznatelnými náklady vedlejší činnosti. Veškeré výnosy vedlejší činnosti jsou

předmětem daně z příjmů právnických osob a veškeré náklady vedlejší činnostijsou daňově uznatelnými.

Náklady společné pro hlavní a vedlejší činnost jsou mezi dané činnosti rozděleny dle poměru

zdanitelných rnýnosů z hlavní činnosti a vedlejší činnosti na celkových zdanitelných rni nosech.

Použité daňové úlevy a způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných
z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích
V roce 2016 nebyla využita daňová úleva z roku 20].5. Nevyčerpaná daňová úleva dosažená

využitím speciálního odpočtu uvedeného v § 20 odst. 7 ZDP činí 190 000 Kč,

V roce 2Ot6 organizace využila ustanovení § 20 odst. 7 ZDP, a to v plné výši.

Významné položky z rozvahy a výkazu
hodnocení finanční a majetkové situace
V roce 2016 byl na základě smlouvy č.

Oberbank AG ve \rÝši 12 500 000,- Kč za účelem

velodromem.

zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro

43/161300 uzavřen dlouhodobý úvěr u společnosti

nákupu pozemku pod stávajícím sekretariátem ČSC a

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Organizace ve sledovaném období neposkytla žádný dar.

Účetní jednotka obdržela od Hl.města Prahy dar na uspořádání kulturně společenské akce

vyhlášení Krále cyklistiky 2016 ve výši ].O0 O00,- Kč. Dále obdržela dar od ČOV (prostředky z loterijních

společností) za rok2O1,6 ve výši 6 682 000,- Kč.

Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Organizace ve sledovaném období neuspořádala veřejnou sbírku.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Na základě usnesení Prezídia ČSC e, UZ-g/16 organizace zaúčtovala výsledek hospodaření za rok

2015 tj. zisk 8 709 247,49 Kč. Prezídium schválilo a nařídilo převod hospodářského výsledku za rok

2015 z účtu 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 901/3 Vlastní jmění.

Sestaveno dne: 21. 6. 2OL7

Sestavil: Alena Foukalová, účetní

Schváleno dne: 21. 6. 2Ot7

Schválil : Slavom ír Svoboda, statutární zástupce

§:j,ry!O' Wtr §r.-OÉ\
F ,',.rťij É,
l], 1 ! l$.'r:Jru ii,]l trj

-* oqtt":. . i4i

qhffi9
73s!



Výroční zpráva

za rok}arc
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Ceský syaz cyklistiky, z. s.
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Výroční zpráva k 3l. 12. 201 6
spolku Český svaz cyklistiky, z. s,

Výroční zpráva

Výroční zpráva je, zpracována v souladu s § 2l zákona ě. 5631199l Sb,, o účetnictví,
v platném znění. Učelem výroční zprálry je uceleně, vyvážené a komplexně informovat o
ťyuoji výkonnosti, činnosti a hospodářském postavení spolku. Hodnotové údaje jsou
vykéaány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

1. Základní identifikační údaje
2. Činnosti uskutečněné v účetním období v rámci hlavní a hospodářské činnosti a jejich

zhodnocení,
Lidské zdroje
Výnosy v členění podle zdrojů
VIuoj a stav fondů k rozvahovému dni
Stav majetku a závazků a jejich struktura
Celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění hlavní činnosti, pro
plnění hospodářské činností, včetně výše nákladů na odměnu prezidenta a víceprezidenta
syanJ a na odměny členů qýkonného v,ýboru a členů kontrolni a rcvizní komise,
Zmény stanov a změny ve složení výkonného výboru, prezidia a kontrolní arevizni
komise, k nimž došlo v průběhu účetního období.

9. Určení auditora
l0.Zpráva o auditu, účetní závěrka

1. -------

Záklaďni identifikačn í údaj e

IÝázev; Česbý svaz cyklistilql, z" s.

Sídlo; Nad Hliníkem 1l86/4, PSČ ]50 00, Praha 5

Identifikační číslo : 4962628 1

Próvníforma: spolek

Úč,el: Posláním Českého svazu cyklistilq, z. s. (dáte jen ČSC\ ie zejména vyjaclřovaí,
prosazovat a chránit z4imy české cyklistilql, nyšovat její společenskou prestiž doma i v
zahraničí, pečovaí o její všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy jeho
členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČSC. Organizovat sportovní akce pro své členy a
čle ny evropsh! a svě tov é cykl i sti cke federace.

Statutární orgán:
prezident svazu JUDr. Marian Štefina, nar. 20. prosince t964, bytem Rozárka 71t/39,
Soběšice, 644 00 Brno a
víceprezident svazlt Slavonlír Svoboda, nar. 30. ledna
190 00 Praha 9

l955, byíem Na rozcestí 1062/1, Libeň,

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Organizační složky: spolek nemá žáclný pobočný .spolek
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Výroční zpráva k 3 l. 12. 2016
spolku Český svaz cyklistiky, z. s.

2.1 Hlavní činnost

Vroce 2016 pokračoval spolek včinnostech, jež má vymezeny vesvém poslání.
Posláním ČSC je zejména vyjadřovat, prosazovat a chránit zájmy české cyklistiky, zvyšovat
její společenskou prestiž doma i v zahraničí, pečovat o její všestranný rozvoj, jakož ichránit
ptáva a oprávněné zájmy jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČSC. Organizovat
sportovní akce pro své členy a členy evropské a světové cyklistické federace.

2.2 Hospodářská činnost

ČSC ma živnostenské oprávnění na předmět činnosti Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách I až3 živnostenského zákona, konkrétně na obory činnosti:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova avzdělávání, pořádání kurzů, školení, věetně lektorské činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovníchzařízeni a organizování sportovní činnosti

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
osobní náklady dosahly v roce 20i6 výše 6 187
proti minulému roku. Tento nárůst je způsoben
v roce 2015 na 14 v roce 20l6.

spolku za rok 20l6 činil 14 osob. Celkové
865 tis. Kč, což představuje nárůst o 16 oÁ

růstem průměmého počtu zaměstnanců z 11

4.
Výnosy v členění podle zdrojů

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Celkem

Tržbv za prodei služetl ll 747 248 ll 995
ostatní výnosy l 57l l0 1 581
přiiaté příspěvkv 2 496 0 2 496
přiiaté darv 6 782 0 6 782
provozní dotace 66 330 0 66 330
vÝnosy celkem 88 926 258 89 184
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Výroční zprávak 3I. 12. 2016
spolku Český svaz cyklistiky, z. s.

ČSC nebyl v roce 2016 příjemcem investičních dotací.

ČSC obdrZel vroce 2016 dary ve výši 6782 000,- a dotace 66 330 083,-, detailní přehled
v tabulce níže - dotace a dary souhrnně dle poskytovatele. Dotace od Moravskoslezského
kraje ve výši 500 000,- byla v roce 2017 navrácena.

poskvtovatel dotace / daru čá.tku
čov 9 998

MSMT Program [. l5 l3l
MŠMT Program II ll 966

MŠM'r Program IV. 389

MŠMT Program V. 14 I33

MŠMT Program VI. 17 60a

HzlŠHzlr Program VIL 2 500

Mezinárodní visegrádský fond l 048

Moravskoslezský krai 500

Pardubický krai 195

MHMP 150

5.

Vývoj a stav fondů

Výsledek hospodaření před zdaněním činí i 1 463 667,80 Kč a po zdanění 10 5l 1 I97,80 Kč.

6. -----------
Stav majetku a dluhů a jejich členění

Fondv Stav k 1. 1. přírůstkv Ubvtkv Stav k 3l. t2.
Přijaté dotace na pořízení
DnI{M a DHM

13 549 0 1 3l7 12 232

Bezúplatně převzatý
maietek

386 0 l03 283

vlastní imění l5 998 8 809 756 24 051
vÝsledek hospodaření 8 709 10 5ll 8 709 10 5ll
Jmění celkem 38 642 19 320 l0 885 47 077

Maietek Stav k 1.1. přírůstky Ubytkv §tav k 31.12.
Pozemky 30 000 0 0 30 000
Stavby 24 783 0 0 24 783
samostatné movité věci 17 864 290 2 327 15 827
DHM celkem 72 647 290 2 327 70 610
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Výroční zpráva k 3L. 12.20l6
spolku Český svaz cyklistiky, z. s.

Závazkv k31.12.2016 Dlouhodobé krátkodobé Celkem
Dodavatelé 0 54 54
ostatní závazkv 0 2 144 2 144
závazkv k zaměstnancům 0 0 0

Závazkv ze soc.zab. a zdrav.poi. 0 0 0
stát - daňové závazky 0 474 474
závazkv k úvěrovÝm institucím l2 083 0 l2 083
závazkv celkem 12 083 2 672 14 755

7
Celkový objem nákladů

7.1. Náklady lynaložené na hlavní činnost

Mezi nejvýznamnější náklady hlavní činnostipatří náklady na zajištění mezinárodrrích
závodů v České republice a účast českých reprezentantů na mezinárodních závodech v
zahraničí, soustředění sportovců v ČR a zahraničí, nájem sportovišt'. poskytnutí příspěvku
sportovním oddílům, sportovní potřeby a provoz kryté cyklistické haly.

7.2. Náklady vynaložené na hospodářskou činnost

Mezi nejvýznamnější náklady na hospodářskou činnost pak patří náklady na
medializaci cyklistiky a náklady na reklamu.

7.3. Náklady na odměny orgánů spolku

ČSC neposkytl v roce 2016 žádné odměny členům orgánů spolku.

Zmény stanov a změny ve složení orgánů spolku.

V roce 20l6 nebyly provedeny žádné významné zmény v zápisu do spolkového rejstříku.

9'. ----------------'
určertí auditora

Výkonný výbor spolku určuje pro ověření účetní závérky za následující účetní období
stávajícího auditora Ing. Karla Heteše, oprávnění ě.1369. Statutární orgánje oprávněn uzavřít
smlouvu o povinném auditu pouze s tímto určeným auditorem.

8.

ffiffieď



Výroční zpráva k 3l. l2.20l6
spolku Český svaz cyklistiky" z. s,

10. ---_-__--

Zpráva o auditu, účetní závérka

Účetní závérka za rok 20l6 byla dne 27 . 6. 2017 ověřena nezávislým auditorem lng.
Karlem Hetešem, oprávnění č. 1369, s výrokenr bezvýhrad.

Účetni"t,rí spolku bylo auditorem shledáno jako správné, úplné a průkazné. Dle názoru
auditora účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku, nákladů a výnosů
a výsledku .iej ího hospodaření v souladu s českými účetním i předpisy.

V Praze 27. 6.20L7

Příloha:

Učetní závěrka za rok 2016

Sestavil:

Ing. Jana Fránová, MBA
Ekonornická ředitelka

Schválil:

slavomír svoboda
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