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Struktura organizace 

Lenox má právní formu zapsaného spolku a je neziskovou organizací.  Nejvyšším orgánem je valná 

hromada. Statutárním orgánem je správní rada tvořená předsedou a dvěma místopředsedy. 

Statutární orgán má pravomoc jednat jménem organizace, nese odpovědnost za chod spolku, určuje 

jeho politiku a hlavní směry rozvoje. Všichni členové mohou jednat samostatně a to v běžných věcech 

do výše 10 000 Kč. Předsedou je Ing. Lukáš Kroupa,. Spolu s ním tvoří vedení organizace ve funkci 1. 

místopředsedy Mgr. Jan Thenot a ve funkci 2. místopředsedy Ing. Michal Enge. Jejich činnost 

kontroluje dozorčí rada, v jejímž čele stojí předseda Jan Vaněk a 2 členové – Miroslav Prouza a Jitka 

Kodadová. 

Organizace je součástí struktury Českého svazu tělesně postižených sportovců, České federace 

Powerchair Hockey, České unie sportu a Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. 

Poslání 

Lenox z.s. se zaměřuje na sport osob s tělesným postižením majoritně v oblasti Plzeňského kraje. 

Chceme pomáhat novým zájemcům o sport handicapovaných a nabízíme osobám s tělesným 

handicapem aktivní sportovní vyžití formou Powerchair Hockey. Kromě sportovní činnosti se 

zabýváme také projekty v oblasti kultury, socializace a vzdělávání osob s handicapem Působíme i na 

chráněném trhu práce. 

Cíle 

✓ Zajištění fungování sportovního klubu, jehož hlavní činností je Powerchair hockey. 

✓ Zajistit finance pro fungování organizačních složek spolku i sportovního klubu.  

✓ Přispívat k rozvoji Powerchair hockey na území České republiky.  

✓ Přispívat k propagaci sportu zdravotně postižených.  

✓ Pořádat a účastnit se společenských i sportovních akcí za účelem integrace zdravotně 

postižených osob.  

✓ Zapojit zdravotně postižené osoby do fungování spolku a umožnit jim vlastní seberealizaci, 

osobní rozvoj a vzdělávání v neziskovém sektoru.  

✓ Podporovat zapojení členů do dalších sportů vhodných pro zdravotně postižené osoby.  

✓ Pořádat sportovní soustředění a turnaje.  

✓ Přispět k odstraňování fyzických bariér ve společnosti.  

✓ Zabezpečovat realizaci případných dalších projektů navazující na jednotlivé činnosti a zároveň 

jmenovat orgány, případně jiné organizace zodpovědné za chod realizace projektu.  

✓ Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel.  

✓ Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s 

ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.  

✓ Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v 

místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

  



Vznik organizace a trocha historie 

První obrysy organizace LENOX začaly vznikat na konci roku 2010, kdy Vašek Uher přišel s nápadem 

založit po pražském klubu FLOR-IN i klub v Plzni. S touto myšlenkou oslovil svého spolubydlícího na 

vysokoškolských kolejích, Lukáše Kroupu. Na počátku roku 2012 bylo v Plzni založeno občanské 

sdružení LENOX o. s. současně s nově vznikajícím florbalovým týmem vozíčkářů SK IINDIANS Plzeň, 

který sdružení zaštítilo. Ve vedení organizace stojí od počátku hráči klubu.  

2011 Exhibiční utkání hráčů Tigers Janské Lázně a Cavaliers Praha. Formace budoucího týmu SK 

INDIANS Plzeň a první soustředění v Praze. Spolupráce s Asociací Octopus. 

2012 Oficiální založení LENOX o.s. a SK INDIANS Plzeň. Historicky první vítězný soutěžní zápas nad 

týmem Jánských Lázní (5:1). Přihláška do projektu “Pomáháme smíchem”. Účast hráčů na 

EWH Kempu v Buňkově u Přelouče pořádaného Asociací Octopus. 8. místo na mezinárodním 

turnaji Joint the Game. První ligový turnaj v Plzni pod názvem LENOX CUP. Celkově bronz 

v lize. 

2013 Po krátké těžké nemoci nás navždy opustil kamarád, spoluhráč a kapitán týmu SK INDIANS 

Plzeň Petr Sulanský. 1. představení „Na Stojáka“ v Klatovech. Osvětová akce „Den na jedné 

lodi“. Soustředění obnovené reprezentace se účastnili Michal Enge, Lukáš Kroupa a Jan 

Vaněk. Druhý ligový turnaj v Plzni nově pod názvem „Memoriál Petra Sulanského“. Obhájili 

jsme ligový bronz. 

2014 Dokument „Život na kolečkách“ a druhé představení „Na Stojáka“. Účastnili jsme se turnaje 

Mini Prague Cup a obsadili 3. příčku. 4. ročník EWH kempu navštívilo 7 hráčů SK INDIANS, 

Poprvé v historii byl střelen gól z pozice brankáře, Lukášem Kroupou v utkání s New Cavaliers 

Praha 

2015 3. ročník pořadu “Na stojáka“. Prezentovali jsme se na červnovém Festivalu sportu. Realizace 

projektu „Asistent na zkoušku“ přinesla ovoce. 6. Místo na Prague Powerchair Open. 

Uspořádali jsme premiérový Ples handicapovaných. Pár dní nato jsme v závěru kalendářního 

roku pořádali 3. ročník Memoriálu Petra Sulanského. 

2016 4. výročí založení organizace. Historické vítězství nad New Cavaliers (6:1). Benefiční show „Na 

stojáka“ v MěKS Klatovy s pořadovým číslem 4. Zapojili jsme se do projektu, ve kterém 

mohou zákazníci svým nákupem na internetu část své útraty prostřednictvím portálu GIVT.cz 

– “klikni a pomáhej“ darovat ve prospěch neziskových organizací a sportovních klubů.  

V srpnu náhle zemřel spoluhráč Filipem Jakeš. Na jeho počest jsme znovu přejmenovali 

plzeňský ligový turnaj na Memoriál Petra Sulanského a Filipa Jakeše. 

2017 Pátý ročník benefičního představení stand-up komiků Na stojáka. V lize držíme bronz. V rámci 

oslav „Dní evropského dědictví“ a ve spolupráci s naší organizací a městem Klatovy vystoupila 

10. 9. na klatovském náměstí hudební skupina The Tap Tap složená z handicapovaných 

muzikantů. Později jsme od The Tap Tap získali klubový automobil. Uspořádali jsme 3. ročník 

charitativního Plesu handicapovaných v MěKS Klatovy. Firma Šumavské zahrady pro nás 15. 

12. připravila charitativní večírek na podporu SK INDIANS Plzeň. 

  



Sportovní činnost v roce 2018 

Tréninky a soustředění 

14. 1. 2018  Soustředění SK Indians Plzeň, Praha – hala Hagibor 

3. 2. – 4. 2. 2018 Soustředění OCTOPUS, Praha – hala Hagibor 

3. 3. – 4. 3. 2018 Soustředění OCTOPUS, Praha – hala Hagibor 

16. 3. 2018  Soustředění týmů před turnajem, Praha – hala Radotín 

7. – 8. 4. 2018  Soustřední OCTOPUS, Praha – hala Hagibor 

12. – 13. 5. 2018 Soustředění OCTOPUS, Praha – hala Hagibor 

30. 6. - 7. 7. 2018 EWH Camp – Autokemp Buňkov u Přelouče 

28. 9. 2018  Soustředění, Praha 

13. 10. 2018  Soustředění OCTOPUS, Praha 

8. – 9. 12. 2018  Vánoční soustředění s vánočním večírkem, Praha 

Česká powerchair hockey liga 

17. 3. 2018  III. kolo České PH ligy 2017/2018 3. místo 

21. 4. 2018  IV. kolo České PH ligy 2017/2018 2. místo 

26. 5.2018  Play off ČPH 17/18   2. místo, finále 

6. 10. 2018  I. kolo České PH ligy 2018/2019  2. místo 

10. 11. 2018  II. kolo České PH ligy 2018/2019 3. místo 

Mezinárodní turnaje 

2. – 5. 11. 2018  XX. Bruno Frattini Memorial, Řím 8. Místo 

Vedlejší činnost v roce 2018 

24. 3. 2018  6. Na stojáka – LIVE, vystoupili Adéla Elbel, Dominik H. Lev a Petr Cerha 

Dominik Heřman Lev, Adéla Elbel a Petr Cerha. To byla sestava v pořadí již šestého na stojáka v 

Klatovech. Kromě toho, že se diváci show parádně bavili, během večera se podařilo vybrat 70 tisíc 

korun na podporu naší organizace. 

11. 4. 2018  Veletrh NGO Market 

Největší veletrh neziskových organizací ve střední a východní Evropě pořádaný Nadací Forum 2000, je 

místem, kde prezentujeme činnost organizace i sportovního klubu. 

21. 6. 2018  Festival Sportu 

Sportovní festival v OC Plaza v Plzni hostí přes 50 sportovních aktivit včetně našeho Powerchair 

Hockey, kde prezentujeme činnost klubu a necháváme si zájemce sport vyzkoušet. Součástí 

sportovního programu jsou aktivity zaměřené na děti a mládež, hudební vystoupení a koncerty. 



6. 10. 2018  Koncert Sto zvířat v rámci Elephant Tour 2018 na podporu klubu 

„Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit náš kulturní program o další, v pořadí již třetí typ kulturní akce. 

Skupina Sto zvířat se v Klatovech představí vůbec poprvé, proto věříme, že si fanoušci cestu na koncert 

najdou,“ hodnotí náš další počin předseda klubu Lukáš Kroupa. 

27. 10. 2018  IV. Ples handicapovaných 

Ples handicapovaných byl nabitý a plný momentů. Výborně zažongloval Kašpar Klepal, parádně se 

předvedli tanečníci a vše bylo protknuto sportovními ukázkami. Florbal na elektrických i 

mechanických vozících, slalom dvojic o ceny a losovačka s s desítkami cen. To vše doplnila skupina 

Orion a celým večerem nakonec provázel premiérově Víťa Šašek. 

5. – 6. 10. 2018  „Asistent na zkoušku“ 

Osvětová prezentace studentům. Besedy o životě na vozíku, sportu handicapovaných a o tom, jak 

pomáhat. 

Výhled 2019 

Když se ohlédneme za uplynulou herní sezónou, která byla 6. v pořadí, tak jsme udělali pěkný kus 

práce. Zaznamenali jsme historicky první postup do finále play off z druhého místa po základní části. 

Titul jsme ještě nezískali, ale věříme a stále se zlepšujeme. V roce 2019 spustíme díky grantu T-

Mobile Mluvme spolu upravený osvětový projekt Asistent v praxi, dříve pod názvem Asistent na 

zkoušku. Chtěli bychom soutěžit více v zahraničí. Plánujeme se zúčastnit kvalifikačního turnaje na ME 

2020. Vstoupíme do dalších kol české ligy, kde se hodláme dále prosazovat a minimálně zopakovat 

finálovou účast. Máme na to Jaguáry porazit a vyhrát ligu! 

Děkujeme celému kolektivu SK INDIANS Plzeň a Lenox z.s. Velké poděkování patří oběma trenérům – 

Ivě Drugdové a Zdeňkovi Špererovi, kteří nás trénují a vedou ke stále lepším výsledkům. Děkujeme 

také hráčům za jejich celoroční snažení na palubovce. Děkujeme asistentům i dobrovolníkům za 

pomoc, našim zaměstnancům a v neposlední řadě děkujeme vám, všem fanouškům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partneři  

Všem partnerům a sponzorům, kteří naši organizaci po celý rok podporovali, mockrát děkujeme. Díky 

přízni níže uvedených subjektů, mohly být uspořádány sportovní, kulturní, vzdělávací a propagační 

projekty: 

➢ Plzeňský kraj 

➢ Město Plzeň 

➢ GIVT.cz s. r. o. 

➢ Nadace O2 

➢ Nadační fond AVAST 

➢ Nadace Jedličkova ústavu 

➢ Nadace Charty 77 (Konto Bariéry) 

➢ Greiner aerospace CZ spol., s r.o. 

➢ Greiner PURtec CZ spol. s r.o. 

➢ Alfa Software, s.r.o. 

➢ Kovodružstvo, výrobní družstvo 

Strážov 

➢ Pavlína Stoklásková (oční optika) 

➢ MUDr. František Musil 

➢ IMPORTO Drive s.r.o. 

➢ Invia.cz, a.s. 

➢ Šumavské zahrady s.r.o. 

➢ STK KLATOVY s.r.o. 

➢ ESIO s.r.o. 

➢ Aerotech Czech, s.r.o. 

➢ Copy Robotix print and copy 

➢ DRAGON PRESS s.r.o. 

➢ Klatovský deník 

➢ Městské kulturní středisko Klatovy, 

příspěvková organizace 

➢ MEDIA CLUB, s.r.o. (rádio Kiss Proton) 

➢ Český rozhlas Plzeň 

➢ ZAK TV S.R.O. 

➢ FILMpro - Pavel Kalista 

➢ Wannado, z.s. (Wannado Festival – 

Sporťáček) 

➢ Pharm. Dr. Jana Bečvářová 

➢ JUDr. Karel Šturm  

➢ Mgr. Jindřich Sojka 

➢ Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky 

➢ Nadace 700 let města Plzně 

➢ Česká federace Powerchair Hockey, z. 

s. 

➢ Český svaz tělesně postižených 

sportovců z. s.  

➢ Úřad práce České republiky  

➢ Město Klatovy  

➢ T-Mobile Czech Republic a.s. (T-

Mobile – Pomáháme) 

➢ Pošumavská zubní s.r.o.  

➢ Shirts Consulting s.r.o. 

➢ Ing. Rostislav Palát 

➢ Mgr. Milena Špatenková (TESCOMA 

s.r.o.) 

➢ COUNTRY SALOON s.r.o. 

➢ Martin Sekyra (Malibu beer bar) 

➢ Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ntaktní údaje 

Název:    LENOX z. s  

Právní forma:   Spolek  

Datum vzniku:   12. 1. 2012  

Spisová značka:  L 6183 vedená u Krajského soudu v Plzni  

Sídlo:    Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  

Identifikační číslo:  227 58 518  

Web:    www.lenoxos.cz  

Telefon :    +420 776 798 887  

E-mail:    lukas.kroupa@lenoxos.cz 
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Příloha v účetní závěrce 2018 
 
Obchodní firma: Lenox z.s. 
 
Sídlo: Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
 
Právní forma: spolek 
   
IČ: 22758518 
 
Druh obecně prospěšných služeb: Zajištění fungování sportovního klubu, jehož hlavní náplní je sport 
Powerchair hockey. Zajišťování financí pro fungování organizačních složek spolku a sportovního 
klubu. Přispívat k rozvoji Powerchair hockey na území České republiky. Přispívat k propagaci sportu 
zdravotně postižených. Pořádat a účastnit se společenských a sportovních akcí za účelem integrace 
zdravotně postižených osob 
 
Datum vzniku spolku: 10. ledna 2012 
 
Účel spolku: Zapojení zdravotně postižených osob do fungování spolku a umožnit jim vlastní 
seberealizaci, osobní rozvoj a vzdělávání v neziskovém sektoru. Organizování dalších sportů vhodných 
pro zdravotně postižené osoby. Pořádání sportovních soustředění a turnajů. Přispět  
k odstraňování fyzických bariér ve společnosti. Zabezpečovat realizaci případných dalších projektů 
navazující na jednotlivé činnosti a zároveň jmenovat orgány, případně jiné organizace zodpovědné za 
chod realizace projektu. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních 
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem 
spolupracovat  
s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci. Dalšími 
formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své 
působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 
 
Statutární orgán:  
Ing Lukáš Kroupa - předseda správní rady 
Mgr. Jan Thenot - 1. místopředseda správní rady  
Ing. Michal Enge - 2. místopředseda správní rady 
 
Dozorčí rada: – Jan Vaněk, Miroslav Prouza, Jitka Kodadová 
 
Účetní období: kalendářní rok 
 
Rozvahový den: 31. 12. 2018 
 
Systém zpracování účetnictví: Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software 
Premier, který odpovídá příslušným legislativním požadavkům. 
 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

 
Předkládaná účetní závěrka spolku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
Způsob oceňování: Majetek je oceňován pořizovací cenou. 
 



Drobný majetek: 
- do 40 tis. Kč drobný hmotný majetek, pořízení účtováno na účet 501 
- do 60 tis. Kč drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno na účet 518 
- neodepisuje se, vedena evidence majetku 
 
Odepisovaný majetek: 
- nad 40 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek 
- nad 60 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek 
- pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní odpisy uplatňovány měsíčně pomocí 
účtu 551, daňové odpisy jsou uplatňovány dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. O daní 
z příjmů. 
 
Přijaté dary a dotace  
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázky dle 
konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. Nevyčerpané dary organizace k rozvahovému dni 
eviduje na výnosech příštích období. 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 

 
Evidence dlouhodobého majetku:  
Spolek eviduje odepisovaný dlouhodobý majetek v celkové výši 61 tis. Kč – jedná se o následující 
majetek: 
Invalidní vozík, cena: 61 tis. 
Automobil Ford Transit, cena: 742 tis. 
 
Pohledávky a závazky: 
Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve lhůtě splatnosti činí 20 tis. Kč (z toho před 
dobou splatnosti 4 tis. Kč, po době splatnosti 16 tis. Kč). 
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí 57 tis. Kč (z toho před dobou 
splatnosti 19 tis. Kč, po době splatnosti 38 tis. Kč). 
Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než  
3 roky. 
 
 
Časové rozlišení: 
Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 3 tis. Kč. Jedná se o náklady na webhosting  
a používání sw iDoklad na rok 2019. 
Výdaje příštích období jsou evidovány v celkové výši 56 tis. Kč. Jedná se o platbu startovného, 
pojištění automobilu a platba členských příspěvků. Náklady vztahující se k roku 2018. 
Výnosy příštích období jsou evidovány 175 tis. Kč Kč – jedná se o přijaté dary na realizace činností 
v roce 2019. 
Příjmy příštích období jsou evidovány v celkové výši 30 tis. Kč. Jedná se poskytnutí daru v roce 2019 
k nákladům roku 2018. 
 
Počet zaměstnanců a osobní náklady: 
V roce 2018 zaměstnával spolek 1 zaměstnance na HPP, 14 zaměstnanců na Dohodu o provedení 
práce.  
Celkové osobní náklady v roce 2018 činily 361 024 Kč – z toho mzdové náklady 327 453 Kč, zákonné 
sociální a zdravotní pojištění 33 571 Kč. 
Členům statutárního orgánu v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná 
plnění. 
 



 
Přijaté dary a dotace  
 
V roce 2018 byly přijaty dotace ve výši 188 tis. Kč.  
Přijaté dary od fyzických a právnických osob byly v roce 2018 ve výši 605 tis. Kč. V roce 2018 využity 
ve výši 430 tis. Kč, 175 tis. Kč převedeno do roku 2019 prostřednictvím výnosů příštích období.  
V roce 2018 dostal spolek od Nadace Charty 77 finanční prostředky ve výši 742 tis Kč na nákup 
nového vozu Ford Tranzit. Finanční prostředky byly převedeny na účet 901 – Vlastní jmění a v roce 
2018 bylo použito na odpisy automobilu z daru 145 tisíc. Kč. 
 
V roce 2018 byly přijaty tyto dary:  
 

Poskytovatel Částka Komentář 

Šumavské zahrady s. r. o. 45 tis. Kč Peněžní dar 

Kovodružstvo, v. d. Strážov     15 tis. Kč Peněžní dar 

Jindřich Sojka 4 tis. Kč Peněžní dar 

Josef Černý 2 tis. Kč Peněžní dar 

František Musil 2 tis. Kč Peněžní dar 

Paní Bečvářová 5 tis. Kč Peněžní dar 

Karel Šturm 3 tis. Kč Peněžní dar 

Jiří Novotný 4 tis. Kč Peněžní dar 

Karel Šturm 3 tis. Kč Peněžní dar 

AVAST 
 

75 tis. Kč Dotace 

Wannado 21 tis. Kč Dotace 

Nadace Jedličkova ústavu 15 tis. Kč Dotace 

Nadace Charty 77 30 tis. Kč Peněžní dar 

Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1 22 tis. Kč Dotace 
 Město Klatovy 20 tis. Kč Dotace 
 Plzeňský kraj 40 tis. Kč Dotace 
 Plzeňský kraj 35 tis. Kč Dotace 
 Plzeňský kraj 30 tis. Kč Dotace 
 Nadace 700 let města Plzně 15 tis. Kč Dotace 
 Nadace O2 22 tis. Kč Dotace 
 Nadace ČEZ 30 tis. Kč Dotace 
 Drobní dárci 36 tis. Kč Peněžní dar 

Ministerstvo školství, mládeže a sportu 46 tis. Kč Dotace 

Nadace VIA 40 tis. Kč Dotace 

Nadace Charta 77 145 tis. Kč Peněžní dar 

 
 
Výsledek hospodaření a daň z příjmu  
Za rok 2018 organizace vykazuje ztrátu ve výši -189 tis. Kč (z toho -273 tis. Kč v hlavní činnosti  
a 84 tis. Kč v činnosti hospodářské). Základ daně z příjmu ve výši tis. 135 tis. Kč byl zaokrouhlen  
a snížen uplatněním odčitatelné položky ve výši 135 tis. Kč v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních  
z příjmů. Celková daňová povinnost za rok 2018 činila 0 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění tedy 
činí -189 tis. Kč.  
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 


