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 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI

ESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Za období rok 2015

Výro ní zpráva byla p ednesena na konferenci eské jezdecké federace dne 16.11.2016 v Nymburce
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Základní údaje: eská jezdecká federace (dále jen JF)

Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, PS  160 17

: 485 49 886

DI : CZ48549886

Datum vzniku: 12. ervna 1990

Spolek zapsán: u M stského soudu v Praze, oddíl L, vložka 592

Emailová adresa: info@cjf.cz

Webové stránky: www.cjf.cz

Datová schránka: 2vcann5

Název nejvyššího orgánu: Konference JF

Výkonný výbor JF
(den vzniku funkce: 6. kv tna 2015)
Prezident: Ing. Olga Plachá
1.viceprezident pro ekonomiku:  Ing. Eva Pa enicová
2. viceprezident pro sport: Bohumil Rejnek

len VV pro vzd lávání: JUDr. Kate ina íhová
len VV pro legislativu: Jaroslav Hupka

Cílem eské jezdecké federace je propagovat jezdecký sport ve spole nosti,
metodicky a cílev dom  p sobit v oblasti rozvoje rekrea ního, výkonnostního a
vrcholového jezdeckého sportu ve všech jeho formách, prosazovat zájmy
jezdeckého sportu na úrovni úst edních orgán  státní správy a místních samospráv
a p sobit na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého sportu,
spolupracovat s národními sportovními svazy a federacemi ostatních stát ,

ipravovat a zabezpe ovat reprezentaci eské republiky ve všech disciplínách
jezdeckého sportu, zajiš ovat organizaci a ídit mistrovské sout že a mezinárodní
závody v eské republice.

.

mailto:info@cjf.cz
http://www.cjf.cz
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eské jezdecké federace je organizací zast ešující jezdecký sport v eské republice
pro discipliny skoky, drezura, všestrannost, sp ežení, voltiž, reining, vytrvalost a
parajezdectví. JF je lenem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a eského
olympijského výboru ( OV).

JF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních mezinárodních sout ží
na území eské republiky, distribuci finan ních zdroj , registraci jezdc , funkcioná
a koní a vytvá ení právního rámce jezdeckého sportu.

Sdružuje celkem 18 655 len , z toho 12 334 senior  a 6 321 junior  (34%); z toho
jezdc  s licencí 10 551 (57%)  a z nich 1 951 do 18 let (18%).

Oblast Po et len Po et subjekt

A - Praha 2 002 145

B - st edo eská 3 428 271

C - jiho eská 1 540 127

D - západo eská 1 191 103

E - severo eská 1 319 119

F - východo eská 2 062 195

G - jihomoravská 1 550 141

H - severomoravská 2 320 181

K - karlovarská 635 46

L - zlínská 1 021 90

R - královohradecká 315 42

V - vyso ina 1 272 94

CELKEM 18 655 1 554
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Ekonomická innost:

2015

celkový obrat JF -  28 048 tis. K
celkový výsledek hospoda ení po zdan ní ve výši  1 948 tis. K

JF obdržela dotace ze státního rozpo tu ve výši 11 872 tis. K
Program I – sportovní reprezentace    647.400 K
Program II – sportovn  talentovaná mládež 2,815.700 K
Program V – innost sportovních svaz 8,208.500 K
Program VII – zdravotn  postižení sportovci    200.000 K

Dále JF obdržela z dota ního programu IV – údržba a provoz sportovních za ízení
ástku ve výši 1,024.900,- K   - tato dotace byla p erozd lena mezi 14 žadatel  –

subjekt .  Na oblastní úrovni JF obdržela dotace ve výši 1,089.000,-  K  (oblast
Praha 990.000,-K , oblast Zlínská – 99.000,- K )

Dále JF od svých len  vybrala licen ní a lenské poplatky ve výši 12 316 tis. K .

Od eského olympijského výboru obdržela JF finan ní prost edky z dar  z
loterijních inností k 31.12.2015 celkem 5 142 tis. K  (rok 2014 – 1 904 tis K , rok
2015 – 3 238 tis K ).  V roce 2015 za alo erpání na základ  schválených projekt
disciplín. V roce 2015 bylo vy erpáno celkem 796 tis K .

íloha . 1 – Výkaz zisk  a ztrát k 31.12.2015
íloha . 2 – Rozvaha k 31.12.2016
íloha . 3 – p íloha k ú etní záv rce k 31.12.2015
íloha . 4 – Hospodá ská innost k 31.12.2015
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Sportovní innost:

SKOKY

Krom  mnoha díl ích úsp ch  našich reprezentant  na národní i mezinárodní
jezdecké scén  pat ilo k top umíst ním sezony 2015 rozhodn  historické vít zství
eského seniorského týmu v seriálu FEI Furusiyya Nations Cup 2015 v Divizi 2. Zde

se našim jezdc m poda ilo za celou sezonu získat nejvyšší celkový po et 345 bod
ed Polskem na 2. míst  a Ukrajinou na 3. míst . V pr hu sezony náš tým

zvít zil v PN na CSI4 v rakouském Linzi, získal 2. místo na CSI3 v Budapešti a 3.
místo  na CSI3 v Arezzu a dle pravidel tohoto seriálu, znamenalo celkové prvenství
v seriálu postup našeho týmu do Divize 1 pro sezonu 2016.

Tým jezdil ve složení:
Aleš Opatrný
Zuzana Zelinková
Ond ej Zvára
Emma Augier De Moussac

eský seniorský tým se rovn ž pokoušel v lét  2015 o spln ní kvalifikace na
OH pro družstva divize C. V ned li 2. srpna se 9 tým  utkalo v Šamorín  v areálu
Elements Resort o možnost startu na olympijských hrách v Riu 2016. Bohužel, podle

ekávání zvít zila a kvalifikaci získala Ukrajina (17 tr.b.), která se ú astnila již OH v
Hongkongu i Londýn . eská republika skon ila ve dvoukolové sout ži hned za
ukrajinským týmem s rozdílem 14 trestných bod

S ohledem na to, že se našemu týmu nepoda ilo získat kvalifikaci na OH v Riu
v družstvech, rozhodl se sponzor Aleše Opatrného, Czech Equestrian Team,
podpo it svého jezdce a pokusit se o kvalifikaci v jednotlivcích. Mistr republiky ve
skákání v kategorii senior  pro rok 2015 i 2016 a jezdec umíst ný v sou asné dob
na 102. míst  ve sv tovém žeb ku Longines Ranking Aleš Opatrný se v prosinci
2015 p esunul na závody do Kataru a Spojených arabských emirát . V t chto
zemích se Aleš se svými ko mi Acovarem, Fakirem VDL a Apolem v zimních

sících ú astnil kvalifika ních závod , jejichž cílem byl zisk takového po tu bod ,
aby se v žeb ku skupiny C posunul na první místo a získal tak kvalifikaci na OH
v Rio de Janeiro 2016. P estože Aleš získal n kolik velmi cenných umíst ní
v pr hu t chto závod  a podával s Acovarem profesionální sportovní výkony,
podle kone ného výsledku uve ejn ného ve výsledném žeb ku, získal finální druhé
místo a o pouhých 34,5 bodu se umístil za vít zným tureckým jezdcem Omarem
Karaevlim.
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Mladá reprezentace se v pr hu sezony 2015 ú astnila celkem 5 oficiálních
výjezd  na CSI3 Linz, CSIO – Ch,J,YR Lamprechtshausen , CSI Olomouc, CSIO-
Ch, J, YR a ME – Ch,J,YR ve Wiener Neustadt

Vrcholnými mezinárodními závody v kategorii d ti, junio i a mladí jezdci bylo
ME, které se konalo v rakouském Wiener Neustadt. Ú astnili se jezdci:

ti: Sofie Najmanová, Daniel Posp ch, František Stružinský, Sára Finsterle, Tereza
Markusková
Junio i: Václav Nágr, Kate ina Ku erová, Kate ina De Jagerová, Francesca
Kolowrat-Krakowská, Petra Bohá ová
Mladí jezdci: Ond ej Málek, Anna Kellnerová
Vedoucím výjezdu byl Zden k Žíla.

ti získaly v sout ži tým  11.místo z 22 družstev. Junio i dokon ili v sout ži
družstev na 12. míst  z 21 tým . Jedinou eskou jezdkyní, která se v jednotlivcích
probojovala až do finále ME a to v juniorské kategorii, byla  Francesca Kolowrat-
Krakowská s klisnou Vorieta, která získala kone né 15.místo z celkem 109
startujících.

DREZURA

V roce 2015 se eská reprezentace ú astnila n kolika mezinárodních závod
etn  ME J/YR ve Vidaubanu a MS mladých koní ve Verdenu. Nejv tší úsp ch

zaznamenal Fabrizio Sigismondi v Zakrzow , kde s kon m Trevis Jespo obsadil ve
velké rund  3. místo a s kon m Apropos 1. místo v malé rund . Dalším eským
úsp chem byla ú ast na CDI2* Šamorín, kde naše jezdkyn  Hana Vašáryová
s kon m Equiservis La Fleurette obsadila 1. místo a Tereza Hábová s kon m James
Bond  2. místo.

R 2015
Bohužel muselo být p ed asn  ukon eno kv li nep ízni po así

ti – Tereza Markusková – Cleo 1
Mladší junio i – Alexandra Haná ková – Well Done
Starší junio i – Tereza echurová – Elfen Prinz
Senio i – Tereza Hábová – James Bond
Družstva – Jiho eši

VŠESTRANNOST

R 2015
ti – Ka írková Kristýna – Dantés (TJ Sokol Semice)

Mladší junio i – Vyštajnová Alžb ta -Darius (JK Darex)
Starší junio i –Orctová Eliška – Bonus (JC Rusek)
Mladí jezdci –Kamírová Barbora – Christo (JK Borová)
Senio i – Pokorný Robert – Rodeo au Heup (JK NH Car)
Družstva – Vyso ina
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EU-CH-J Bialy Bor
8. místo sout ž družstev (  13  startujících družstev)
Jednotlivci ( 77 startujících)
24. Votavová Šárka – Bailey
31. Lexová An iežka – Berenis
36. Dvo áková Marie – Dukát
45. Jindrová Nikola – Goldwin
54.Kamírová Barbora - Christo

SPP EŽENÍ

V roce 2015 se na území R uskute nilo celkem 18 závod , z toho 4 závody
halové s finále v Lysé nad Labem ( sou ást festivalu ).

12 kompletních závod  z nichž byly 3 mezinárodní a to v Kladrubech n. Labem,
iích a Nebanicích.

Tradi ními po adateli národních závod  byly Semice, T šánky, Benice, He man v
stec, Mikulov, Pardubice, Mimo , Humpolec, Bolehoš -Lipiny

2x Hobby závody. Krakovany a Mimo

Každoro  komise sp ežení po ádá pro všechny sout žící a širokou vozatajskou
ve ejnost vozatajský seminá , který se v roce 2015 uskute nil v N icích.

Komise sp ežení uspo ádala sérii reprezenta ních soust ed ní s trenérem Theo
Timmermanem ( NED ), vedoucím soust ed ní Jaroslav Pavel.

Komise sp ežení ve spolupráci s JF p ipravila mezinárodní seminá  FEI pro
rozhod í, který se konal v N icích 27.-29.3.

Každoro  se naši sout žící ú astní mezinárodních závod  na nejvyšší úrovní jak v
R, tak i v zahrani í.

 CAI Kladruby nad Labem - 15 sp ežení ve 3 kategoriích, nejlepší v
jednosp eží byl J. Exnar na 2.míst , ve dvojsp eží M. Gössl na 2.míst  a J.
Hrouda 4. Ve ty kách 1. J. Nesva il st., 2. R. Nesva il.

 CAI Altenfelden - J. Hrouda 2. ve dvojsp eží, J. Nesva il ml. 4. ve ty kách.
 CAI Lähden - R. Nesva il 16. místo
 CAI Nebanice - celkem 8 sp ežení z R 2x jednosp eží, 4 páry ( 2.místo L.

Jirgala, 3. M. Gössl ) 2 ty sp eží ( 6. Radek Nesva il ).
eská sp ežení se ú astnila i dvou vrcholných šampionát  a to ME ve ty sp eží v

Aachen a MS ve dvojsp eží v Ma arsku Fabiansebestyen. Vedoucím družstev byl J.
Pavel.

V Cáchách to bylo duo Radek a J. Nesva il st. ( 23. a 26. místo ).

Ve Fábiánsebestyén to byl J. Hrouda, L. Jirgala a M. Gössl ( 47. a 46. místo ).



eská jezdecká federace

8

Národní šampionát pro všechny vozatajské disciplíny uspo ádal zkušený po adatel
Bolehoš -Lipiny. Celkem se ú astnilo 42 sp ežení. 14x jednosp eží, 10x dvojsp eží,
5x ty sp eží, 3x jednosp eží CAN a 2x dvosp eží CAN

Mistrem republiky 2015 v jednosp eží J. Exnar
                            ve dvojsp eží L. Jirgala

                 ve ty sp eží Radek Nesva il
                 ve dojsp eží pony E. Zuva

VOLTIŽ

V roce 2015 se dostalo velké pocty od po adatel  závod  v dalekém Doha
v Kataru dv ma našim závodník m, a to Lukášovi Kloudovi s kon m Landar a
lonžérkou Petrou Cinerovou a Markovi Hablovi ovi z TJ Voltiž Tluma ov na
vyp eném koni Rubikon s lonžérkou Andreou Videnkovou z JK Voltiž Albertovec.

Nejv tších úsp ch  dosahoval standardn  Lukáš Klouda, který se stal také
Mistrem R 2015.  Ten také jako jediný eský reprezentant s kon m Landar a
lonžérkou Petrou Cinerovou hájil eské barvy v roce 2015 na sv tových pohárech
CVIO.

Sou ástí disciplíny voltiž je i paravoltiž, jejíž cílem je rozvíjení a zdokonalování
pohybových schopností jedinc  se zdravotním postižením. V rámci jejich možností
zlepšování také psychické kondice a schopnosti spolupráce s dalšími leny týmu.
Cílem je také podpora samostatnosti a tvo ivosti a zvyšování sebev domí cvi enc .
Cvi ení by m lo vést k pocit m uspokojení a radosti z dosažených výsledk  a m lo
by jedince motivovat k dalšímu zlepšování výkon .

REINING

Po ur ité stagnaci v minulých letech, problémech s financováním a tím i
související stagnací rozvoje, se reining postupn  aktivuje.

V roce 2015 byl pro nás hlavním cílem start reprezentace na ME FEI junior
v Givrins. Tým, ve složení – Brenda Lesniczáková, Karolína Karásková a Natálie
Ku íková, obsadil   4.místo. V sout ži jednotlivc  se umístila na 7.míst  Natálie
Ku íková, na 14. míst  Karolína Karásková a na 21. míst  Brenda Lesniczáková.

Mistrovství R bylo uspo ádáno v Krakovanech, kde startovalo 56 dvojic.
Jelikož po adatel nesplnil své závazky dané uzav enou smlouvou, byla
s Krakovanami ukon ena dlouhodobá smlouva na po ádání mistrovství R
v reiningu a vypsáno nové výb rové ízení na po adatele pro rok 2016.
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Intenzivn  pracujeme s mladými jezdci a juniory na jejich p íprav  na následující
sezónu a v íme, že budeme schopni sestavit konkurenceschopné týmy na
nadcházející ME a rovn ž umožníme spln ní kvalifikace senior m tím, že
uspo ádáme jedny kvalifika ní závody CRI3* u nás.

Podle výše uvedeného vyplývá, že po et aktivních jezdc  reiningu se zvyšuje
a zvyšuje se i úrove  výkon  a v íme, že jdeme správnou cestou.

VYTRVALOST

V sezon  2015 došlo k poklesu po tu jezdc /koní v licencovaných závodech z
vod  národní úpravy vytrvalostních pravidel. Tato úprava jednak neumož ovala

jezdc m a jejich koním v nižších sout žích „jet proti asu“, jak je výslovn  uvedeno
ve vytrvalostních pravidlech v popisu disciplíny, jednak neumožnila dvojicím
taktizovat.

PONY

V roce 2015 se drezurních národních sout ží ú astnilo v kategorii d tí 8-12 let
81 dvojic, v kategorii 13-16 let pak dvojic 71. Nár st oproti sezon  2014 tedy vidíme
v kategorii starších jezdc .

Na M R pony v roce 2015 startovalo ve v kové kategorii 8-12 let 17 dvojic na
pony do 135 cm (vít z – Tábo íková,Toby)  a 14 dvojic na pony B (vít z
Helebrantová, Mateo Di Belle). V kategorii d tí 13-16 let bojovalo o medaile 13
jezdc  (vít z – Haná ková, Grenadier).

V Šampionátu nad jí se pak o medaile utkalo 14 jezdeckých pár .
V ervenci Zduchovice hostily Drezurní šampionát – pro jezdce pony, kte í se

ve své karié e ješt  neú astnili M R a neabsolvovaly úlohy stupn  L. V mladší
kategorii se v úloze P2 utkalo 12 startujících dvojic (vít z – Tomíková, Keny) a 7
dvojic pak v úloze P4 v kategorii starší (vít z – Benešová, Lorino).

V zá í se v Martinicích uskute nilo finále Drezurního poháru Pony Trophy, kde
v úlohách DD, DJ a vP sout žilo 7 dvojic s výsledky 58-66% (Vít z Baloušková –
Lipton Samba).

eská reprezentace se v roce 2015 ú astnila 3 mezinárodních závod :

 CDIP Brno - Alexandra Haná ková (16 let) - Grenadier (kat.B)
Sára Vingrálková (13 let) - Emil R, Lipton Kite (oba kat. B)

 CDIP Zakrzow - Sára Vingrálková (13 let) - Emil R, Lipton Kite (oba kat. B)
 CSIOP Lamprechtshausen - Sofie Najmanová (14 let) - Hope van't Kruis (kat.

B)
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íloha . 1
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íloha . 2
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íloha .3

Název: eská jezdecká federace

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

: 48549886

Tel: +420 242 429 244
Fax:  +420 242 429 257
E-mail:  info@cjf.cz

Datová schránka: 2vcann5

íloha k ú etní záv rce k 31.12.2015

íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. v
platném zn ní k rozvahovému dni.

Údaje p ílohy vycházejí z ú etních písemností ú etní jednotky
(ú etní doklady, ú etní knihy, a ostatní ú etní písemnosti) a z dalších
podklad , které má ú etní jednotka k dispozici.

mailto:info@cjf.cz
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I. Obecné informace

Název ú etní jednotky : eská jezdecká federace (dále jen JF)

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

Identifika ní íslo :   48549886

Da ové identifika ní íslo : CZ48549886

Právní forma ú etní jednotky:  spolek

edm t innosti a ú el vzniku je:
a) propagovat jezdecký sport ve spole nosti,
b) metodicky a cílev dom  p sobit v oblasti rozvoje rekrea ního a

výkonnostního sportu
c) ve všech jeho formách,
d) prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni úst edních orgán  státní

správy a
e) sobit tak na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého

sportu,
f) spolupracovat s národními svazy a federacemi ostatních stát , len  FEI,
g) ipravovat a zabezpe ovat reprezentaci eské republiky ve všech

disciplínách
h) jezdeckého sportu,
i) zajiš ovat organizaci a ídit mistrovské sout že a mezinárodní závody v

R.

Rozvahový den, k n muž se ú etní jednotka sestavuje:   31.12.2015

etní záv rku sestavil:  Ing. Eva Pa enicová
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II.  P íloha

A)
Vznik právní subjektivity:  10.5.1993
Místo registrace do 31.12.2013:  MV R Praha 1
Spolek po 1.1.2014 zapsán:   u M stského soudu v Praze, oddíl L, vložka 592
Stanovy: VSP/1-1236/90 – R ze dne 27.6.2013,zm na stanov dne 23.5.2011 –

inná k 1.1.2012, se schválenými zm nami Konferencí JF dne 14.3.2013

Orgány JF na centrální úrovni:
a) Konference JF
b) Rada JF
c) Výkonný výbor JF
d) Disciplinární komise JF
e) Kontrolní a revizní komise JF
f) Odborné komise
g) Sekretariát JF

Orgány JF na oblastní úrovni:
a) Konference oblasti JF
b) Oblastní výbor JF

B)
Zakladatelé. Vklady do vlastního jm ní:   nevyskytují se.

C)
etní období:

1.1. 2015 – 31.12.2015
Použité ú etní metody: obecné ú etní zásady dle vyhlášky 504/2002 sb. a
opat ení MF, kterými se stanoví ú tová osnova, postupy ú tování, uspo ádání,
uspo ádání ú etní záv rky a obsahové vymezení t chto položek pro
nevýd le né organizace.
Zp sob zpracování ú etních záznam :  na PC – ú etní software POHODA
Úschova ú etních záznam :  archiv JF
Zp soby oce ování:  po izovací cenou
Odpisové metody:  majetek odpisován dle da ových odpis  rovnom rn
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Zp soby tvorby opravných položek a rezerv: opravné položky a rezervy ú etní
jednotka netvo í.

D)
Významné události mezi rozvahovým dnem a sestavením ú etní záv rky:
nevyskytuje se

E)
Zp sob oce ování aktiv a závazk : dle ustanovení §24 a §25 zákona
563/1991Sb. o ú etnictví  – cenou po izovací
Zp soby p epo tu údaj  v cizí m : dle aktuálního kurzu NB. V p ípad
nákupu nebo prodeje cizí m ny jsou užity kurzy, za kterých byly tyto hodnoty
nakoupeny nebo prodány.

F)
ast na innosti obchodních spole nostech:

nevyskytuje se

G)
ehled splatných závazk  pojistného na sociálním zabezpe ení, p ehled
ísp vku na státní politiku zam stnanosti a p ehled splatných závazk

ve ejného zdravotního pojišt ní:  závazky se nevyskytují
Da ové nedoplatky:  nevyskytují se

H)
Po et a jmenovitá hodnota akcií:   nevyskytují se

I)
Existence majetkových senných papír , vym nitelných a prioritních dluhopis ,
nebo podobných cenných papír i práv:  nevyskytují se

J)
Dlouhodobé závazky nad 5 let, které vznikly v r. 2015:  nevyskytují se

K)
Závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: nevyskytují se
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L)
Výsledky hospoda ení dle druh innosti p ed uvedení na . 10 DAP (v tis K ):
Hlavní innost 1.544
Hospodá ská innost 404
Celkem 1.948

Da  srážková podle § 36 odst 9. zákona o daních z p íjm : 13.963,58 K
Srážková da  je v ú etnictví ú tována na ú tu 591 MD a hrubý úrok z b žného
bankovního ú tu je ú tován na ú tu 644 D.
Výsledek hospoda ení po úprav  na . 10 DAP o zaplacenou srážkovou da :
 zisk 1,962.402,-  K

M)
Zam stnanci celkem:
 - po et: 20 osob
 - osobní náklady: 3,684.176,00 K
 - ostatní sociální náklady:          12.126,00 K

N)
Výkonný výbor
Ing. Olga Plachá – prezident JF
Ing. Eva Pa enicová – 1. viceprezident pro ekonomiku
Bohumil Rejnek – 2. viceprezident pro sport
JUDr. Kate ina íhová – len VV pro vzd lávání
Jaroslav Hupka – len VV pro legislativu
Odm ny len m výboru: nevyskytují se

O)
ast len  orgán  a jejich rodinných p íslušník , s nimiž ú etní jednotka

uzav ela za vykazované ú etní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy: nevyskytují se
P)
Výše záloh a úv  poskytnutých len m orgán m: nevyskytují se

Q)
Ovlivn ní zp sob  oce ování v pr hu ú etního období nebo bezprost edn

edcházejícího ú etního období:  nevyskytují se
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R)
Zjišt ní základu dan  z p íjmu:
 Použité da ové úlevy:
1) uvedené na . 101 DAP celkem 14,003.440,-  K
 z toho:

- Dotace státní (nejsou p edm tem dan  dle §18 odst. 4 písm. b)
11,970.600,- K

- Výnosy ze sout ží , ostatní výnosy 2,032.840,- K

2) uvedené na . 110 DAP celkem 12,316.000,- K
Z toho:

- lenské p ísp vky jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a)
12,316.000,- K

3) uvedené na . 140 DAP
- ástka hrubého úroku z b žného bankovního ú tu zdan ná srážkovou

daní podle § 39 odst. 9 zákona o daních z p íjm 106.610,18 K
4) uvedené na . 100 DAP

- dary nejsou p edm tem dan  dle § 18 odst. 1 písm. a 1,209.125,84 K
5) nezda ované náklady

- viz. DAP . 40 a oddíl A, celkem 25,972.526,- K
6) použité da ové úlevy z roku: 2014  dle § 20, odst. 7 zákona o dani z p íjm :
260.975,- K
Využití prost edk  v b žném ú etním období získaných z da ových úlev v

edcházejících zda ovacích obdobích: pro zajišt ní sportovní innosti

S)
Rozdíl mezi da ovou povinností p ipadající na b žné nebo minulé ú etní
období a již zaplacenou daní v t chto ú etních obdobích: nevyskytují se

T)
Významné položky: nevyskytují se

U)
ehled o p ijatých darech:  uveden v p iznání k dani z p íjmu právnických osob

na místn  p íslušné územní pracovišt  Finan ního ú adu pro hlavní m sto
Prahu
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íloha .4


