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VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU MODERNÍHO PĚTIBOJE ZA ROK 2021 

 

 

Identifikační údaje:  

Název spolku: Český svaz moderního pětiboje, z. s. 

IČ: 62940481 

Spisová značka: L 192 vedená u městského soudu v Praze 

Datum zápisu: 1. ledna 2014 

Sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 

Statutární zástupce v roce 2021: Ing. Bohumil Hrudka, předseda spolku 

Výkonný výbor spolku pracoval v roce 2021 v tomto složení:  

Ing. Bohumil Hrudka – předseda, Mgr. Daniel Kašpar – místopředseda do 22. 7. 2021,  

člen od 22. 7. 2021, Ing. Zbyněk Hercík člen do 22. 7. 2021, místopředseda od 22. 7. 2022,  

Mgr. Libor Capalini – člen, Ing. David Marčev Ph.D. - člen 

 

Kontrolní komise spolku pracovala v roce 2021 v tomto složení:  

Jaroslav Dian, Ing. Veronika Váňová, Mgr. Jiří Vavřička 

 

 

Český svaz moderního pětiboje (ČSMP) zajišťoval v roce 2021 v souladu s platnými 

stanovami svazu činnost v oblasti sportu – v moderním pětiboji a jeho odvozených formách 

s hlavním zaměřením na zabezpečení státní sportovní reprezentace, komplexní přípravu 

sportovně talentované mládeže včetně zajištění soutěží (Český pohár mládeže, mistrovství 

ČR, účast na mezinárodních závodech). V rámci možností podporoval činnost jednotlivých 

oddílů/klubů moderního pětiboje. 

 

 

 

Reprezentace 

 

Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 ovlivnila do značné míry soutěžní program české 

seniorské reprezentace i v roce 2021. Její členové startovali jen ve dvanácti oficiálních 

mezinárodních soutěžích v moderním pětiboji. Omezení se nakonec nedotkla 

nejvýznamnějších akcí (Hry XXXII. Olympiády v Tokiu a MS v Káhiře) a jen částečně 

ovlivnila program seriálu světových pohárů. Pandemie naopak snížila úroveň ME v Nižném 

Novgorodu a omezila možnosti startu na soutěžích nižších kategorií. 

 

Celkem členové mužské seniorské reprezentace startovali 21x ve finále soutěží 1. a 2. 

kategorie (OH, MS, ME, SP). Reprezentanti zaznamenali více než 70% úspěšnost v 
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kvalifikacích na MS a soutěžích SP. České seniorské reprezentantky se představily na MS a v 

závodech SP v kvalifikaci celkem 11x, z toho 5x vybojovaly účast ve finále.  

 

Nejhodnotnějších výsledků v individuálních soutěžích dosáhli Martin Vlach a Jana Kuf  

5., resp. 8. místem na OH v Tokiu. Ve štafetových soutěžích vybojovali reprezentanti dvě  

5. místa. Přes neúčast Martina Vlacha postoupila do finále MS trojice mužů a obsadila  

6. místo v družstvech. 

 

Členové české juniorské reprezentace se v roce 2021 zúčastnili celkem 7 mezinárodních 

soutěží v moderním pětiboji. Nejlepších výsledků dosáhl Jan Toman, který se na MEJ umístil 

na 4. místě a Veronika Novotná, která na MEJ obsadila 6. místo a na MSJ 10. místo. 

Na MEJ vybojovalo družstvo mužů 4. místo a mužská a smíšená štafeta obsadila shodně 5. 

místo.  

 

Reprezentanti dorosteneckých kategorií zaznamenali výrazné úspěchy na mezinárodní scéně. 

Lucie Hlaváčková zvítězila na ME U17 a spolu s Kateřinou Váňovou získala bronzovou 

medaili ve štafetě žen. Lucii Hlaváčkové se podařilo zvítězit také na závodech olympijských 

nadějí v Polsku v kategorii U19 a v témže závodě obsadila s Tobiášem Pařízkem druhé místo 

ve smíšených štafetách. Na MS U19 obsadila 10. místo.  

 

V roce 2021 ukončili sportovní kariéru úspěšní moderní pětibojaři Eliška Přibylová a  

David Kindl. Ten se rozloučil na ME 12. místem v jednotlivcích a 5. místem v družstvech.  

  

 

Sportovně talentovaná mládež 

 
V souladu se schválenou Koncepcí zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže 

v moderním pětiboji v roce 2021 měl ČSMP celkem třináct sportovních center mládeže 

(SCM) a sportovních středisek (SpS) zřízených při jednotlivých oddílech a klubech, které na 

základě smluv financoval dle schválených kritérií.  

V prvním pololetí bylo do SCM zařazeno 36 sportovců a do SpS 37 sportovců. V druhém 

pololetí bylo do SCM zařazeno 28 sportovců a do SpS 48 sportovců. 

Vinou pandemie, způsobená nákazou COVID-19, bylo uspořádáno pouze šest kol ČPM. 

Mistrovství ČR proběhla v kategoriích U11 – U19. 

 
 
 
Výsledek hospodaření 

 
ČSMP obdržel v roce 2021 následující dotace:  

 
NSA: Program REPRE                                                                                    8.340.560,-  Kč 

NSA: Program TALENT                                                                                 6.982.551,-  Kč 

NSA: Program Organizace sportu                                                                   6.732.299,-  Kč 

NSA: Investiční program – dva koně                                                                 595.000,-  Kč 

Hl. m. Praha: Program I. Pražský trenér mládeže (využití 2020/2021)              600.000,-  Kč               

ČOV: Individuální stipendium (J. Kuf)                                                              102.043,-  Kč  

ČOV: Příspěvek na účast na ZON                                                                        70.000,-  Kč                              
 
 
Všechny dotace byly využity v souladu s prováděcími předpisy a podmínkami a byly řádně 

vyúčtovány.  

 



 

 
Hospodářský výsledek za rok 2021:                                                                      -119.945,- Kč 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 ve schvalovacím účetním řízení 931 rozvahy bude 

převeden na účet 932 neuhrazené ztráty/zisk minulých let. 

Ztráta bude uhrazena z nerozdělených zisků minulých let.  

 
 
Přílohy:   

Rozvaha 

Výkaz zisků a ztrát 

Příloha k účetní závěrce 

 

 
 

 



Číslo Stav k prvnímu
2 214 2 125

-3 462 -4 252

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výčet položek Rozvaha
 ke dni....................................

(v tis. Kč)

podle Přílohy č. 1vyhlášky č. 504/2002 Sb.

IČO

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

62940481

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
Český svaz moderního pětiboje z.s.

16900 Praha 6
Zátopkova 100/2

řádku Stav k poslednímudni účet. období dni účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

31.12.2021

5 676 6 377

ve zkráceném rozsahu

............................................................

B. Krátkodobý majetek celkem 2 679 3 199

329 259 II. Pohledávky celkem
2 305 2 887 III. Krátkodobý finanční majetek celkem

45 53 IV. Jiná aktiva celkem
4 893 5 324AKTIVA CELKEM

A. Vlastní zdroje celkem 4 469 4 492
3 548 3 691 I. Jmění celkem

921 801 II. Výsledek hospodaření celkem
425 831B. Cizí zdroje celkem

 I. Rezervy celkem
 II. Dlouhodobé závazky celkem

425 831 III. Krátkodobé závazky celkem
 IV. Jiná pasiva celkem

4 894 5 323PASIVA CELKEM

 I. Zásoby celkem

Právní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:

Telefon:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebopodpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)



Výčet položek Výkaz zisku a ztráty
 ke dni.................................

(v tis. Kč)

podle Přílohy č. 2vyhlášky č. 504/2002 Sb.

IČO

Název, sídlo a právní forma

62940481

............................................................

............................................................
............................................................
............................................................
Český svaz moderního pětiboje z.s.

16900 Praha 6
Zátopkova 100/2

31.12.2021
ve zkráceném rozsahu

............................................................

účetní jednotky

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržba za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

789
862

8
24 689

23 449
332
657
130

1
24 569

- 112
- 120

hospodářskáhlavní
Činnost

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady

19 989

2 425
84

532

Právní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:

Telefon:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebopodpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

789
862

8
24 689

23 449
332
657
130

1
24 569

- 112
- 120

celkem
19 989

2 425
84

532

321
NÁKLADY

b
Označ.

a
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.

B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.

C.
D.

hospodářskáhlavní
Činnost

celkem321
VÝNOSY

b
Označ.

a
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ČESKÝ SVAZ MODERNÍHO PĚTIBOJE 
k 31. 12. 2021 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ze dne 6.11.2002 
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy 
vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní 
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící 
dnem 31. prosince 2021. 

 

Obsah přílohy 

1) Obecné informace o účetní jednotce 
2) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
3) Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem 

a    okamžikem sestavení účetní závěrky 
4) Oceňování aktiv a závazků 

5) Podíl v jiných společnostech 
6) Přehled závazků za sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daňových závazků 
7) Vlastnictví akcií a podílů 

8) Majetkové cenné papíry 
9) Přehled dlouhodobých závazků 
10) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 

11) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
12) Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
13) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů 

14) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu 
15) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů 
16) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 
17) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

18) Přehled o přijatých a poskytnutých darech 
19) Přehled o veřejných sbírkách 
20) Způsob vypořádání výsledku hospodaření 
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1. Obecné informace o účetní jednotce 
(§ 30, odst. 1, písm. a) 

Název účetní jednotky: Český svaz moderního pětiboje 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 
IČ: 62940481 
DIČ: CZ62940481 

Právní forma: zapsaný spolek 
Registrace: U městského soudu v Praze, spisová zn. L192 

 

Hlavní předmět činnosti: ČSMP zajišťoval v souladu s platnými stanovami 
svazu činnost v oblasti sportu – moderního pětiboje 
a jeho odvozených forem s hlavním zaměřením na 
zabezpečení státní sportovní reprezentace, 
komplexní přípravu sportovně talentované  
mládeže včetně zajištění soutěží (Český pohár 
mládeže, Mistrovství ČR, účast na mezinárodních 
závodech vč. ME a MS, Olympiáda). V rámci 
možností podporoval činnost jednotlivých 
oddílů/klubů moderního pětiboje. 

Organizační struktura: Svaz sdružuje oddíly/kluby moderního pětiboje. 
   Nejvyšším orgánem je valná hromada, která volí 
předsedu, výkonný výbor, kontrolní komisi. 
Statutárním zástupcem je předseda. Ostatní 
členové výkonného výboru mohou jednat jménem 
svazu pouze na základě pověření. 

 
2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
(§ 30, odst. 1, písm. d) 

Způsob zpracování účetní závěrky, archivace 
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy 
účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno 
externě na základě smlouvy s využitím software. Účetní doklady jsou archivovány 
v sídle účetní jednotky a u účetní firmy. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

Evidence a ocenění hmotného majetku 
Účetní jednotka stanovila minimální hodnotu dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 60.000 Kč. Nehmotný majetek, který má hodnotu nižší než 60.000 Kč, účetní 
jednotka eviduje účetní jednotka v operativní evidenci, která obsahuje základní 
označení nehmotného majetku, včetně případného číselného označení. 
Účetní jednotka stanovila minimální hodnotu dlouhodobého hmotného majetku ve 
výši 40.000 Kč. Hmotný majetek, který má hodnotu nižší než 40.000 Kč, eviduje 
účetní jednotka v operativní evidenci, která obsahuje základní popisné údaje o 
majetku, místo uložení a odpovědnou osobu. 
Účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný majetek oceňovaný vlastními náklady. 
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Účetní jednotka nemá majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. 
Účetní jednotka nevytvářela opravné položky k majetku. 
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám ve 
způsobu evidence majetku, stanovení hranic dlouhodobého majetku ani ve způsobu 
oceňování majetku. 
Odpisování majetku 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka 
sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování 
daňových odpisů. Účetní a daňové odpisy se rovnají. 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z 
ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho 
odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení. Účetní a daňové odpisy se 
rovnají. V případě daňového odpisování používá účetní jednotka metodu lineárního 
odpisování. 

Evidence a ocenění zásob 
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech 
účtuje o nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů 
V ostatních významných případech, zejména při nákupu zboží účtuje účetní jednotka 
o zásobách způsobem A a výdaj ze skladu je účtován na základě vyčíslení pořizovací 
ceny, a to váženým průměrem. Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a 
zahrnují cenu pořízení zásob a externí náklady na dopravu a clo, pokud nejsou již 
zahrnuty v ceně pořízení. Skladovou evidenci vede v programu KelExpress od firmy 
Keloc CS s.r.o. 
Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností. 

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k zásadním změnám ve 
způsobu evidence zásob ani ve způsobu jejich oceňování. 

 

Finanční majetek 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti 
ve formě podílů. 

 

3) Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
(§ 30, odst. 1, písm. f) 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu       účetní 
jednotky. 

 

4) Oceňování aktiv a závazků 
(§ 30, odst. 1, písm. e) 

Způsoby oceňování majetku jsou uvedeny v bodě 2 přílohy. 
Opravné položky k pohledávkám účetní jednotka nevytváří. 
Hospodářské prostředky v cizí měně účetní jednotka vyjadřuje v Kč podle platných 
ustanovení zák. 563/91 Sb. O účetnictví. Pro účely ocenění pohledávek a závazků 
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v průběhu období metodu celoročního pevného kurzu. V případě velké změny kurzu 
účetní jednotka přistoupí ke změně kurzu ve čtvrtletí. 

 

5) Podíl v jiných společnostech 
(§ 30, odst. 1, písm. j) 

Účetní jednotka nevlastní podíly v jiných společnostech. 
 

6) Závazky za sociální, zdravotní pojištění a daňové závazky 
(§ 30, odst., písm. k) 
Účetní jednotka k datu závěrky evidovala následující závazky vůči orgánům sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky: 
PSSZ – 35.202 Kč (sociální pojištění za prosinec 2021 splatné v lednu 2022) 
VOZP – 5.749 Kč (zdravotní pojištění za prosinec 2021 splatné v lednu 2022) 
ČP ZP – 1.950 Kč (zdravotní pojištění za prosinec 2021 splatné v lednu 2022) 
ZP MV – 7.484Kč (zdravotní pojištění za prosinec 2021 splatné v lednu 2022) 
FÚ Pha 6 – 13.448 Kč (daň ze záv. Č. za prosinec 2021 splatná v lednu 2022) 
FÚ Pha 6 – 5.012 Kč (daň srážková za prosinec 2021 splatná v lednu 2022) 

 

7) Vlastnictví akcií a podílů 
(§ 30, odst. 1, písm. l) 

Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly. 

 

8) Majetkové cenné papíry 
(§ 30, odst. 1, písm. l) 
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné majetkové cenné papíry. 

 

9) Přehled dlouhodobých závazků 
(§ 30, odst. 1, písm. m) 

Účetní jednotka nevykazuje závazky kryté plnohodnotnou zárukou. Účetní jednotka 
nevykazuje dlouhodobé závazky. 

 

10) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 
(§ 30, odst. 1, písm. n) 
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 

 

11) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
(§ 30, odst. 1, písm. o) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala příjmy a výdaje jak v hlavní 
činnosti uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti směřující 
k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti. 
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Hlavní 

Činnost 
(nedaňová) 

Vedlejší 
Činnost vč. 

zdanitelných 
pol. 

 

Ostatní 
činnost 

Výnosy 24.568.912 0 0 

Náklady 24.688.858 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním -119.946 0 0 

Daň z příjmů 0 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění -119.946 0 0 
 

12) Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
(§ 30, odst. 1, písm. p) 

Účetní jednotka zaměstnávala v průběhu roku 4 zaměstnance. 
Kategorie: Hlavní i vedlejší pracovní poměr, 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 4,0 
Osobní náklady vč.DPP: 1.838.995 Kč 

 

13) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů 
(§ 30, odst. 1, písm. q) 

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vyplácela členům statutárních orgánů 
žádné odměny. Na základě smlouvy o výkonu funkce předsedy ČSMP        vyplatila funkční 
požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu ve výši 132 000 Kč (hrubého). 

 
14) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu 
(§ 30, odst. 1, písm. o) 

Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má 
účast člen statutárního orgánu. 

 
15) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů 
(§ 30, odst. 1, písm. s) 
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve 
formě půjček, úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně 
zúčtovány. 

 

16) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 
(§ 30, odst. 1, písm. t) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci 
odděleně náklady a výnosy z činností hlavního poslání a z činností podléhajících dani 
z příjmů. Náklady, které byly vynaloženy ve sledovaném období na oba typy činností, 
byly dočasně evidovány jako náklady na činnosti hlavního poslání a na konci 
sledovaného období vnitřními doklady přeúčtovány na vrub nákladů na činnosti 
podléhající dani z příjmů. Poměr nákladů na činnosti hlavního poslání a na činnosti 
podléhající dani z příjmů je zjišťován vždy na základě matematických kritérií. 
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Účetní jednotka díky uplatnění možnosti odpočtu od základu daně z příjmů dle § 20, 
odst. 7 vykázala v uplynulých letech (a v aktuálním roce) následující daňové úlevy, 
které zúčtovala následujícím způsobem: 
Vznik daňové úlevy 2020 x 

Výše daňové úlevy v Kč X 2.660 

Použití daňové úlevy 2021 2.660 
  

  

 

17) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
(§ 30, odst. 1, písm. u) 

Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze a výkazu zisku a ztráty významné položky, 
které vyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky. 

 
18) Přehled o přijatých a poskytnutých darech 
(§ 30, odst. 1, písm. v) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala dary: 

 
Jméno dárce Částka Způsob plnění 

   

 
19) Přehled o veřejných sbírkách 
(§ 30, odst. 1, písm. w) 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné 
sbírky. 

 
20) Způsob vypořádání výsledku hospodaření 
(§ 30, odst. 1, písm. x) 

Účetní jednotka na základě rozhodnutí výkonného výboru převedla výsledek 
hospodaření za rok 2021 na účet neuhrazené ztráty/zisku min. let. 

 


