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Č e s k á  j e z d e c k á  f e d e r a c e 

 

Sídlo:   Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 – Strahov 

IČ:   48549886 

Tel:    +420 242 429 244 

Fax:    +420 242 429 257 

 

E-mail:   info@cjf.cz    

Datová schránka: 2vcann5 

 

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 

 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. v platném znění k rozvahovému 

dni. 

 

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. 
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I. Obecné informace 

 

Název účetní jednotky :   Česká jezdecká federace (dále jen ČJF) 

Sídlo účetní jednotky :    Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Identifikační číslo :    48549886 

Daňové identifikační číslo :   CZ48549886 

Právní forma účetní jednotky:   spolek 

 

 

 

 

Předmět činnosti a účel vzniku je: 

 

 

a) propagovat jezdecký sport ve společnosti, 

b) metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního a výkonnostního sportu 

ve všech jeho formách, 

c) prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

působit tak na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého sportu, 

d) spolupracovat s národními svazy a federacemi ostatních států, členů FEI, 

e) připravovat a zabezpečovat reprezentaci České republiky ve všech disciplínách 

jezdeckého sportu, 

f) zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a mezinárodní závody v ČR. 

 

 

Rozvahový den, k němuž se účetní jednotka sestavuje:    31.12.2014 

 

Účetní závěrku sestavil:       Luděk Pexa 
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II.  Příloha 

A) 

Vznik právní subjektivity: 

 10.5.1993 

Místo registrace do 31.12.2013: 

 MV ČR Praha 1 

Spolek po 1.1.2014 zapsán: 

  u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 592 

Stanovy: 

 VSP/1-1236/90 – R ze dne 27.6.2013 

změna stanov dne 23.5.2011 – účinná k 1.1.2012, se schválenými změnami 

Konferencí ČJF dne 14.3.2013 

Předmět činnosti a účel vzniku je: 

a) propagovat jezdecký sport ve společnosti, 

b) metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního a výkonnostního sportu 

ve všech jeho formách, 

c) prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

působit tak na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého sportu, 

d) spolupracovat s národními svazy a federacemi ostatních států, členů FEI, 

e) připravovat a zabezpečovat reprezentaci České republiky ve všech disciplínách 

jezdeckého sportu, 

f) zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a mezinárodní závody v ČR. 

 

Orgány ČJF na centrální úrovni: 

a) Konference ČJF 

b) Rada ČJF 

c) Výkonný výbor ČJF 

d) Disciplinární komise ČJF 

e) Kontrolní a revizní komise ČJF 

f) Odborné komise 

g) Sekretariát ČJF 

 

Orgány ČJF na oblastní úrovni: 

h) Konference oblasti ČJF 

i) Oblastní výbor ČJF 
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B) 

Zakladatelé. Vklady do vlastního jmění: 

  nevyskytují se. 

 

C) 

Účetní období: 

 1.1. 2014 – 31.12.2014 

Použité účetní metody: 

 obecné účetní zásady dle vyhlášky 504/2002 sb. a opatření MF, kterými se stanoví 

účtová osnova, postupy účtování, uspořádání, uspořádání účetní závěrky a obsahové 

vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace. 

 

Způsob zpracování účetních záznamů: 

 na PC – účetní software POHODA 

Úschova účetních záznamů: 

 archiv ČJF 

Způsoby oceňování: 

 pořizovací cenou 

Odpisové metody: 

 majetek odpisován dle daňových odpisů rovnoměrně 

Způsoby tvorby opravných položek a rezerv: 

 opravné položky a rezervy účetní jednotka netvoří. 

 

D) 

Významné události mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky: 

 nevyskytuje se 

E) 

Způsob oceňování aktiv a závazků: 

 dle ustanovení §24 a §25 zákona 563/1991Sb. o účetnictví – cenou pořizovací  

Způsoby přepočtu údajů v cizí měně: 

 dle aktuálního kurzu ČNB. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny jsou užity kurzy, 

za kterých byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. 

F) 

Účast na činnosti obchodních společnostech: 

 nevyskytuje se 

G) 

Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení, přehled příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 

 závazky se nevyskytují 
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Daňové nedoplatky: 

 nevyskytují se 

H) 

Počet a jmenovitá hodnota akcií: 

  nevyskytují se 

I) 

Existence majetkových senných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo 

podobných cenných papírů či práv: 

 nevyskytují se 

J) 

Dlouhodobé závazky nad 5 let, které vznikly v r. 2014: 

 nevyskytují se 

K) 

Závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: 

 nevyskytují se 

 

L) 

Výsledky hospodaření dle druhů činnosti před uvedení na ř. 10 DAP: 

  Hlavní Hospodářská Celkem 

        

HV  - 2,302.226,09 Kč    + 439 075,73 Kč - 1,863.150,36 Kč 

 

Daň srážková podle § 36 odst 9. zákona o daních z příjmů:     28.276,68 Kč 

Srážková daň je v účetnictví účtována na účtu 591 MD a hrubý úrok z běžného bankovního 

účtu je účtován na účtu 644 D. 

Výsledek hospodaření po úpravě na ř. 10 DAP o zaplacenou srážkovou daň: 

        ztráta   1,834.873,68 Kč 

M) 

Zaměstnanci celkem: 

 - počet:        20 osob 

  - osobní náklady:    3 880 937,00 Kč 

  - ostatní sociální náklady:        11 928,00 Kč 
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    Z toho zaměstnanci sekretariátu: 

     - počet:                6 osob 

      - mzdové náklady:   2 473 750,00 Kč 

      - ostatní sociální náklady:       11 928,00 Kč 

 

 

N) 

Výkonný výbor 

 

Ing. Jaroslav Pecháček – prezident ČJF 

Dana Denková – 1. viceprezident pro ekonomiku 

Ing. Milan Theimer – 2. viceprezident pro sport 

JUDr. Kateřina Říhová – člen VV pro vzdělávání 

Ing. Jan Metelka – člen VV pro legislativu  

 

Odměny členům výboru: 

  nevyskytují se 

O) 

Účast členů orgánů a jejich rodinných příslušníků, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 

Jiří Pecháček – trenér ve Sportovním centru mládeže. 

 

P) 

Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánům: 

 nevyskytují se 

Q) 

Ovlivnění způsobů oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího 

účetního období: 

 nevyskytují se 
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R) 

Zjištění základu daně z příjmu: 

 Použité daňové úlevy: 

1) uvedené na ř. 101 DAP celkem 

         = 14,285.301,21 Kč 

 z toho: 

-  Dotace státní (nejsou předmětem daně dle §18 odst. 4 písm. b) 

       = 11,737.600,00 Kč 

-   Výnosy ze soutěží     =      189.000,00 Kč 

-   Výnosy z pasů koní     =      888.360,54 Kč 

-   Ostatní výnosy      =   2,010.340,67 Kč 

 

2) uvedené na ř. 110 DAP celkem   =  12,269.779,36 Kč 

Z toho: 

 -  členské příspěvky jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) 

         =  12,269.779,36 Kč 

 

3) uvedené na ř. 140 DAP 

 - částka hrubého úroku z běžného bankovního účtu zdaněná srážkovou daní podle § 

39 odst. 9 zákona o daních z příjmů =        165.088,50 Kč 

 

4) uvedené na ř. 100 DAP 

 - dary nejsou předmětem daně dle § 18 odst. 1 písm. a 

   =            466 000 Kč 

5) nezdaňované náklady 

 - viz. DAP ř. 40 a oddíl A, celkem  =  29,863.306,66 Kč 

6) použité daňové úlevy z roku: 2013 nevyskytuje se 

 dle § 20, odst. 7 zákona o dani z příjmů: =                 0 Kč 

Využití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících 

zdaňovacích obdobích: 

 nevyskytuje se 

S) 

Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 

zaplacenou daní v těchto účetních obdobích: 

 nevyskytují se 
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T) 

Významné položky: 

nevyskytují se 

U) 

Přehled o přijatých darech: 

 uveden v přiznání k dani z příjmu právnických osob na místně příslušné územní 

pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu 

V) 

Veřejné sbírky: 

  nevyskytují se 

W)  

Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2013 v roce 2014 : 

HV roku 2013 ve výši – 1 728 304,37 Kč byl na základě rozhodnutí Rady ČJF ze dne 

28.5.2014 převeden do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za rok 2014 bude 

Rada ČJF rozhodovat na svém zasedání v průběhu roku 2015. 

 

X) 

Další údaje mající významnou vypovídající schopnost o ekonomické činnosti účetní jednotky: 

 nevyskytují se 

Sestaveno dne: 30.4.2015 

Sestavil: Dana Denková 

 

 

Rada ČJF rozhodne o schválení 

v průběhu roku 2015 

Výkonný výbor ČJF v době 

sestavení: 

Ing. Jaroslav Pecháček 

Dana Denková 

Ing. Milan Theimer 

JUDr. Kateřina Říhová 

Ing. Jan Metelka 

Podpis statutárního zástupce: 

Ing. Jaroslav Pecháček 

 

………………………………… 

prezident České jezdecké federace 

 

 


