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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení přátelé a příznivci Černých koní, 
 
z kraje bychom vám chtěli všem poděkovat za velikou podporu, ať už finanční či 
morální. Bez vašich dobrých srdcí bychom nemohli vykouzlit tolik dětských 
úsměvů. Pomoc dětem by neměla být o soucitu, ale o skutečné pomoci. Ta má 
smysl a pomůže každému znevýhodněnému dítěti v budoucnu žít plnohodnotný 
život, protože ŽIVOT JE POHYB A POHYB JE ŽIVOT! 
 
Jako každý rok, i v roce 2021 jsme pomáhali dětem se zdravotním postižením a 
podpořili více něž 30 dětí, kterým jsme mohli za pomoci našich sponzorů a dárců 
předat speciální kolo zcela zdarma. Jsme šťastni za každé dítě, u kterého vidíme 
obrovskou radost z dosud nepoznaného, přirozeného pohybu vyvíjeného vlastní 
silou. Pohyb je v životě dítěte nejdůležitějším prostředkem vývoje celé osobnosti. 
 
Pohybová aktivita má významný vliv na psychický a fyzický vývoj dětí. Zvyšuje 
jejich sebevědomí, odolnost, myšlení a současně jim umožňuje navazovat 
kamarádské vztahy. Takové děti se i mnohem lépe vyrovnávají s neúspěchem. 
 
Černí koně se snaží svou aktivitou přivést tyto děti ke sportu a pravidelnému 
pohybu už od raného dětství. Naše speciální kola jsou přesně tou správnou 
cestou, jak děti rozhýbat a celým rodinám přinést nové sportovní zážitky. 
 
Ještě jednou bychom Vám, všem sponzorům, dárcům, ale také dobrovolníkům a 
partnerům, chtěli poděkovat. Bez Vás bychom totiž v této nepříznivé době 
nemohli naši práci vykonávat v takovém rozsahu.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

1 - Nezisková organizace 
 
Předseda:   Tomáš Pouch 
Výbor:   Jiří Bajer, Lucie Pouchová 
Řádné členství:  Zdeněk Zvolský, Lenka Trefná 
Čestné členství:  Jan Čenský a Josef Dressler – patroni organizace 
Přidružené členství: 58 členů 
 

2 - Sociální podnik 
 
Ředitel:   Tomáš Pouch 
Zaměstnanci:  2 + 3 ZTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

www.cernikone.cz 
739 739 100, 739 739 199 

 
AKCE A ZÁVODY 
 
V průběhu kalendářního roku jsme se účastnili nebo jsme sami přímo 
organizovali 22 akcí a závodů, vše se zaměřením na osoby s handicapem. 
 
15.05. Brno   závod děti 
22.05. Liberec  závod děti 
  Žeravice  ČP handbike 
30.05. Hradec Králové MTB handicap + závod děti 
12.06. Praha   Prezentace na charitativním běhu Run Help 
19.06. Stará Boleslav MTB handicap 
20.06. Janské Lázně Prezentace na dětské léčebně 
27.06. Brno   ČP handbike 
24.07. Jilemnice  ČP handbike + MTB handicap 
07.08. Praha   závod děti 
09.-16.08. Celá ČR  Kolo pro Adama, veřejná sbírka 
22.08. Hradec Králové závod děti 
28.08. Leština  MTB handicap 
04.09. Krompach  závod děti 
  Sokolov  MČR MTB handicap 
18.09. Praha   závod děti 
  Ústí nad Labem ČP handbike 
19.09. Pardubice  ČP handbike 
02.10. České Budějovice závod děti 
09.10. Olomouc  závod děti 
16.10. Stříbrná Skalice prezentace na charitativní akci 
23.10. Jirny   vyhlášení vítězů 
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SOCIÁLNÍ PODNIK 
 
Sociální podnik vznikl z důvodu absence speciálních kol pro děti se zdravotním 
postižením, které jsme začali sami vyrábět. Pohyb má významný vliv na vývoj 
mozku, nervové soustavy i na rozvoj pohybových dovedností a celkově na zdraví 
dětí. Speciální kola dětem přináší možnost překonat hranice svého fyzického 
omezení nejen v jejich dospívajícím věku, ale zároveň si nesou určité návyky a 
dovednosti do dospělosti a lépe se tak uplatňují ve společnosti. 
 
V současnosti vyrábíme handbike (ruční kola), elektrohandbike, mini vozíčky a 
bradla v dětských velikostech.  
 
Boj s pandemií sebou přináší mnohá omezení, které si vybírají svou daň. Snad 
nejvíce na nás doléhá nedostatek náhradních dílů a komponent, které k výrobě 
potřebujeme. Společně s nedostatkem dochází i k výraznému navýšení cen, což 
nám komplikuje udržitelnost výroby. 
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POMOC DĚTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÁNY 
 
Vzhledem k aktuální ekonomické situaci je důležité se více zaměřit na rozvoj sociálního 
podniku, který v budoucnosti bude sloužit jako hlavní zdroj příjmů našich neziskových aktivit. 
 
V následujících letech se zaměříme na vývoj dalších produktů se zaměřením na mobilitu osob 
se zdravotním postižením a budeme hledat cesty k prodeji. 
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FINANCOVÁNÍ 
 
Hlavním zdrojem naší finanční podpory jsou podnikatelské subjekty, mezi které 
například patří Instalace Praha, Altron a ČSOB. Dalším zdrojem jsou nadační 
fondy (Nadace Agrofert, Vítkovice Steel aj.).  
Z Evropského intervenčního fondu a MPSV jsme získali 227.377 Kč. 
Dalším způsobem je podpora veřejnosti prostřednictvím veřejných sbírek, a to 
platbou na sbírkový účet nebo prostřednictvím portálu Darujme. Celkem jsme 
získali 1.751.758 Kč. 
 
 



 

 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

Černí koně z.s. 
 

ke dni 31.12.2021 
 
 
 

    
I. Základní údaje 
 

 

Účetní období:   1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

Název:                                   Černí koně,  z. s. 
Sídlo organizace:   Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90  Jirny 

                                                  

Právní forma:               Spolek 

 

Statutární orgán:             Tomáš Pouch, předseda spolku 

 

           

Datum vzniku: 10. 09. 2008 

 

Účel (poslání): 1. Základním účelem a hlavní činností spolku je: a) provozovat sport, volnočasové aktivity 
a odbornou činnost, především pro spoluobčany s handicapem a pro děti a mládež, a pro tuto činnost 
vytvářet materiální a tréninkové podmínky b) vytvářet možnosti pro zapojení zájemců z řad veřejnosti, bez 
nutnosti členství ve spolku c) podpořit terapie, ucelené rehabilitace zdravotně i sociálně handicapovaných 
d) podpořit zvýšení zdraví i životní úrovně jednotlivců e) důležitou součástí činnosti spolku je práce s gene-
racemi lidí: I. se zástupci mladší generace (děti a mládež) II. zástupci střední generace (produktivní gene-
race) III. zástupci starší generace (důchodci) f) vést své členy i ostatní zájemce o sport a naše aktivity k 
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dodržování základních sportovních, etických, estetických i mravních pravidel g) hájit zájmy svých členů, za 
tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními spolky, organizacemi a jednot-
livci h) svým členům zajišťovat odborná vzdělání a jejich školení i) dalšími formami své činnosti napomáhat 
rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvěto-
vou činností j) spolek podporuje místní, komunální i mezinárodní aktivity, aktivity a projekty ve smyslu 
bodu 1 tohoto článku 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti a k hospodárnému využití spol-
kového majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné čin-
nosti. 

 

Hlavní činnost: Výroba jízdních kol a podpora sportovní činnosti osob s handicapem 

 

Vedlejší (hospodářská) činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona.  

Kategorie účetní jednotky: mikro 

Zakladatel (zřizovatel): Členská chůze 

Vklad:  0,- (nezisková organizace – zapsaný spolek) 

 

 

II. Obecné účetní zásady 
 

 

II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší 
než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého 
majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Od roku 
2021 účtuje organizace do nákladů hmotný majetek s pořizovací cenou nižší, než 80.000,- Kč. 
 
 

II.2. Zásoby 

Organizace neeviduje skladové zásoby. 
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II.3. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.   
 
 
II.4. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v denním kurzu 
(vyhlášeným ČNB z předešlého dne).  
 
 
II.5. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově 
rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či následujícími obdobími.  
 
Organizace účtuje také o výnosech příštích období. 
 
 
 
II.6. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
 
 
III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje majetek v zůstatkové ceně 694 tis. Kč. 
 
 
III.2. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace neeviduje dluhy z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění. 
 
 
III.3. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového 
dne.  
 
 

III.4. Majetek neuvedený v rozvaze 
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Kromě drobného majetku neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 

 

 

III.5. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  

 

 

III.6. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 

10 10 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2021 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020 

0 0 

 

 
 
 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2021 v tis. Kč 2020 v tis. Kč 

 Osobní 
náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 2021 0 1983 0 

Zákonné sociální pojištění 434 0 194 0 

Zákonné zdravotní pojištění 115 0 57 0 

Zákonné sociální náklady 7 0 7 0 

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 

 
Členům orgánů v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
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III.7. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

 

Za rok 2021 organizace vykazuje zisk ve výši 123,556,45 Kč.   

 

výsledek hospodaření k 31. 12. 2021     123 556,-- 

nedaňové náklady        +       6 277 586,-  

příjmy, jež nejsou předmětem daně     -         6 369 756,-      

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

základ daně                31 386,-  

částka podle §20 odst. 7 zákona – snížení základu daně  -       31 386,-  

základ daně                        0,- 

zaokrouhleno na tisíce dolů                       0,- 

daň                          0,- 

Prostředky získané daňovou úlevou ve výši  5 963,34 Kč budou použity na úhradu nákladů 

 spolku v následujícím roce.  

 

III.8. Veřejná sbírka 

Ve fondech na účtu 911 – Sbírka spolek účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně 
organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné 
sbírky ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů. Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá 
neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, t. j. stavu sbírkového bankovního 
účtu k rozvahovému dni. Na sbírkovém bankovním účtu je ke konci účetního období zůstatek Kč 
56 tis. 
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III.9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události. 

 

V Praze dne 21.03.2022 
 
 
Mgr. Tomáš Pouch, předseda spolku 
 
Sestavila: Ing. Jitka Vávrová  
 
 
 

 
 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Černí koně,  z.s.
Cyrilovská  48
Jirny
250 90(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

22724389

IČO

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

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 6941 014

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 647 2 919A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 633 -2 225A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 1 6064 229
7Zásoby celkem 47 3B. I.
8Pohledávky celkem 940 469B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 3 210 1 099B. III.
10Jiná aktiva celkem 32 35B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 2 3005 243

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 9783 517

13Jmění celkem 3 405 2 830A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 112 -1 852A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 3221 726
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 11B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 1 727 1 291B. III.
19Jiná pasiva celkem -1 20B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 2 3005 243

výroba jízdních kol a vozíků pro 
invalidy

z.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

22724389

Černí koně,  z.s.
Cyrilovská  48
Jirny
250 90

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v haléřích)
ke dni 31.12.2021
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6
HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 683 916,422 995 407,16 1 688 509,26A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 635 012,721 851 246,62 2 486 259,343A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 54 828,6514 912,00 69 740,655A. I. 3.

Náklady na cestovné 6A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 391,0058 650,33 59 041,337A. I. 5.

Ostatní služby 998 276,891 070 598,21 2 068 875,108A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 2 570 064,002 570 064,00A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 2 021 314,00 2 021 314,0014A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 548 750,00 548 750,0015A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 50 381,0048 581,00 1 800,00A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 1 800,0048 581,00 50 381,0020A. IV. 15.

Ostatní náklady 299 625,70278 962,38 20 663,32A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 4 231,38 4 231,3825A. V. 19.

Dary 194 415,90 194 415,9026A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 20 663,3280 315,10 100 978,4228A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 384 571,00 384 571,0029
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 384 571,00 384 571,0030A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvkyA. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6
HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 7 988 558,126 277 585,54 1 710 972,5839Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 2 814 452,762 814 452,76B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 2 814 452,76 2 814 452,7642B. I. 1.

Přijaté příspěvkyB. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 45B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 742 345,231 742 345,23B. III. 47

Ostatní výnosy 3 555 316,583 555 303,38 13,20B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 8,18 8,1851B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 3 467 688,90 3 467 688,9053B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 5,0287 614,48 87 619,5054B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 8 112 114,576 369 756,14 1 742 358,4361Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 123 556,4592 170,60 31 385,85C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 123 556,4592 170,60 31 385,85D. 63ř. 62 - ř. 37

výroba jízdních kol a vozíků pro 
invalidy

z.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


