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Základní údaje:

Česká jezdecká federace (dále jen ČJF)
občanské sdružení

Sídlo:

Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, PSČ
160 17

IČ:

485 49 886

DIČ:

CZ48549886

Vznik právní subjektivity:

10.5.1993

Registrace u MV ČR:

VSP/1-1236/90-R ze dne 3.6.2003, změna stanov
ze dne 12.5.2011, registrována dne 23.5.2011 a
účinná k 1.1.2012

Emailová adresa:

info@cjf.cz

Webové stránky:

www.cjf.cz

Datová schránka:

2vcann5

Orgány ČJF ke dni konání celostátní Konference ČJF:
Prezident ČJF:
1. viceprezident pro ekonomiku:
2. viceprezident pro sport:
člen VV – vzdělávání:
člen VV – legislativa:

Ing. Jaroslav Pecháček
Dana Denková
Ing. Milan Theimer
JUDr. Kateřina Říhová
Ing. Jan Metelka

Generální sekretář ČJF:

Lucie Spiwoková do 30.6.2014
Nella Gottweisová
Ing. Jaroslav Pecháček
Lucie Spiwoková do 30.6.2014
Nella Gottweisová
Mgr. Jaroslav Sedláček
Václav Drbal
Ing. Jiří Mayer
Antonín Pittner
Ing. Jan Šíma
MUDr. Zuzana Procházková
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Josef Trojanec
Ing. Radovan Šalek
Ing. Zdeněk Studenec
Ing. Josef Balaštík
Alekos Pejos

Rada ČJF:
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Manažeři odborných komisí:

Skoky
Drezura
Všestrannost
Spřežení
Voltiž
Reining
Vytrvalost
Pony

Martin Ohnheiser
Ing. Renata Habásková
Ing. Antonín Klauz
Ing. Jiří Kunát
Andrea Videnková
Ivan Černoch
Michela Litovová
Mgr. Jana Perníčková

Revizní a kontrolní komise:

Marek Holub

Disciplinární komise:

JUDr. Petr Toman
Mgr. Michaela Tichá Madarová
MVDr. Vít Holý

Orgány ČJF v letech 2011 – 2015
Výkonný výbor do 12.5.2011
Ing. Jaroslav Pecháček
Ing. Vladimír Šretr
Jiří Skřivan
Ing. Jaroslav Sedláček
Ing. Jan Metelka

Výkonný výbor do 17.8.2011
Ing. Jaroslav Pecháček
Ing. Vladimír Šretr
Ing. Milan Theimer
JUDr. Kateřina Říhová
Ing. Jan Metelka

Dozorčí komise do 12.5.2011
Ing. Jiří Holík
Olga Havrlantová
Ing. Antonie Pellarová

Dozorčí komise do 22.9.2011
Ing. Josef Balaštík
Dana Denková
Ing. Antonie Pellarová

Kontrolní a revizní komise do 31.12.2011
Ing. Josef Balaštík
Gabriela Křístková
Ing. Antonie Pellarová

Kontrolní a revizní komise do 13.7.2014
Ing Antonie Pellarová
Gabriela Křístková
Simona Vingrálková

Kontrolní a revizní komise do 13.9.2014
Ing. Antonie Pellarová

Kontrolní a revizní komise od 25.11.2014
Mgr. Jana Krupičková
Marek Holub
Bohumil Cupák

Kontrolní a revizní komise od 12.4.2014
Marek Holub
Disciplinární komise do 12.5.2011
Jiří Kuška
Ing. Milan Theimer
MVDr. Josef Živníček

Disciplinární komise do 31.12.2011
Ing. Michaela Madarová
Martin Ohnheiser
JUDr. Petr Toman
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Manažer drezurní komise do 31.8.2012

MUDr. Helena Žižková

Manažer voltižní komise do 9.4.2013

Ing. Nora Hořická

Manažer skokové komise do 9.4.2013

Václav Drbal

Manažer skokové komise do 14.5.2014

Petr Švec

Manažer komise vytrvalosti do 13.11.2013

Antonín Terber

Charakteristika ČJF:
České jezdecké federace je organizací zastřešující jezdecký sport v České republice pro
discipliny skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví.
ČJF je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Českého olympijského výboru (ČOV).
ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních mezinárodních soutěží na území
České republiky, distribuci finančních zdrojů, registraci jezdců, funkcionářů a koní a vytváření
právního rámce jezdeckého sportu.

Orgány ČJF na centrální úrovni:

Orgány ČJF na oblastní úrovni:

Konference ČJF
Rada ČJF
Výkonný výbor ČJF
Disciplinární komise ČJF
Kontrolní a revizní komise ČJF
Odborné komise
Sekretariát ČJF

Konference oblasti ČJF
Oblastní výbor ČJF

Předmět činnosti a účel vzniku je:







propagovat jezdecký sport ve společnosti,
metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního a výkonnostního sportu
ve všech jeho formách,
prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni ústředních orgánů státní správy a
působit tak na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého sportu,
spolupracovat s národními svazy a federacemi ostatních států, členů FEI,
připravovat a zabezpečovat reprezentaci České republiky ve všech disciplínách
jezdeckého sportu,
zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a mezinárodní závody v ČR

5

Rok 2011:
Sdružuje celkem 30 920 členů, z toho 22 331 seniorů a 8 589 juniorů a 1 506 oddílů.
Rok 2012:
Sdružuje celkem 14 796 členů, z toho 10 681 seniorů a 4 115 juniorů, z toho jezdců s licencí
6 616 a z nich 1 223 do 18 let; dále 1 541 oddílů a 7 833 koní, z toho 451 pony.
Rok 2013:
Sdružuje celkem 16 068 členů, z toho 11 224 seniorů a 4 844 juniorů, z toho jezdců s licencí
6 659 a z nich 1 280 do 18 let; dále 1 563 oddílů a 8 007 koní, z toho 472 pony.
Rok 2014:
Sdružuje celkem 17 578 členů, z toho 11 921 seniorů a 5 657 juniorů; z toho jezdců s licencí
6 685 a z nich 1 256 do 18 let; dále 1 598 oddílů a 8 251 koní, z toho 538 pony.
Rok 2015 (k 5.5.2015):
Sdružuje celkem 16 991 členů, z toho 11 669 seniorů a 5 322 juniorů; z toho jezdců s licencí
6 321 a z nich 1 067 do 18 let; dále 1 583 oddílů a 7 570 koní, z toho 529 pony.
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Ekonomická činnost 2011:
Nově od 1.1.2011 bylo centralizováno účtování oblastí. Tím se začala „psát“ nová éra
ve historii České jezdecké federace z pohledu financí. Narostla příjmová resp.
výnosová část, tím se analogicky zvýšila i část výdajová resp. nákladová a celkový
obrat. Byly založeny nové bankovní účty pro potřeby oblastí a to u stejné banky jako
účet centrální ČJF. Změn dostál i formulář rozpočtu, který ještě pro rok 2011
obsahoval pouze část centrální ČJF, ale na podzim roku 2011 se již připravoval ve
spolupráci účetního úseku ČJF a oblastí rozpočet nový, tedy pro celou Českou
jezdeckou federaci.
Účetní jednotka pracovala v roce 2011 s celkovým obratem 19 436 tis. Kč a
s celkovým výsledkem hospodaření ve výši 2 001 tis. Kč. Část vytvořeného zisku
z hospodářské činnosti byla ve výši 288 tis. Kč a z hlavní činnosti ve výši 1 713 tis.
Kč.
Účetní závěrka za zdaňovací období včetně výkazů a příloh byla schválena Radou ČJF
na jednání dne 28.3.2012 a tentýž den byla prostřednictvím datové schránky
odeslána na místně příslušný finanční úřad.
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 781 tis. Kč, které řádně a
včas na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyúčtovala. Dále ČJF od svých
členů obdržela licenční a členské poplatky ve výši 10 015 tis. Kč.
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Hospodaření v roce 2011 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011.
V některých případech došlo po schválení definitivního rozpočtu na rok 2011
k dodatečnému přesunu finančních prostředků, které byly použity pro činnost ČJF a
to pouze v oblasti sportovní činnosti. Každá změna oproti původnímu rozpočtu byla
schválena VV ČJF a následně i Radou ČJF.
Využití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích - daňová úleva z roku 2010 byla uplatněna
v roce 2010 ve výši 87 177 Kč na příspěvky na technické uspořádání domácích
soutěží.
HV roku 2010 ve výši +1,362.729 Kč byl na základě rozhodnutí Rady ČJF převeden
do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za rok 2011 Rada ČJF rozhodla na svém
zasedání dne 28.3.2012 a tento také převádí do vlastního jmění.

Ekonomická činnost 2012:
Rok 2012 byl z hlediska výše přidělených částek z dotačních programů MŠMT rokem
velmi výrazně příznivým. Pro navýšení dotace vzrostl i celkový obrat, se kterým
Česká jezdecká federace ve zdaňovacím období 2012 pracovala. Dále se rok 2012
stal prvním rokem, ve kterém lze již porovnávat hospodaření celé ČJF a to
s průlomovým rokem 2011.
Se změnou dotační politiky státu se nově stala Česká jezdecká federace příjemcem
dotace na údržbu a provoz sportovišť. V tomto dotačním titulu Program IV. je ČJF
pouze prostředníkem a prostředky jsou přerozděleny podle schváleného klíče na
konkrétní členy ČJF. Výše tohoto dotačního titulu byla v roce 2012 celkem 680 tis. Kč
Účetní jednotka pracovala v roce 2012 s celkovým obratem 29 456 tis. Kč (obrat
v důsledku navýšení dotací, nového členského poplatků, sponzorských darů apod.
vzrostl oproti roku 2011 o 10 020 tis. Kč) a s celkovým výsledkem hospodaření ve
výši 4 709 tis. Kč. Část vytvořeného zisku z hospodářské činnosti byla ve výši 0 tis.
Kč a z hlavní činnost ve výši 4 709 tis. Kč.
Účetní závěrka za zdaňovací období včetně výkazů a příloh byla schválena Radou ČJF
na jednání dne 27.3.2013 a tentýž den byla prostřednictvím datové schránky
odeslána na místně příslušný finanční úřad.
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 13 390 tis. Kč (což bylo o
7 609 tis. Kč více než v roce 2011), které řádně a včas na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vyúčtovala. Dále ČJF od svých členů obdržela licenční a
členské poplatky ve výši 11 850 tis. Kč (což je o 1 835 tis. Kč více než v roce 2011 –
navýšení vzniklo v souvislosti s novým členským poplatkem, navýšení počtu subjektů
a koní).
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Hospodaření v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2012.
V některých případech došlo po schválení definitivního rozpočtu na rok 2012
k dodatečnému přesunu finančních prostředků, které byly použity pro činnost ČJF a
to pouze v oblasti sportovní činnosti. Každá změna oproti původnímu rozpočtu byla
schválena VV ČJF a následně i Radou ČJF.
Využití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích - daňová úleva z roku 2011 byla uplatněna
v roce 2012 ve výši 54 654 Kč na příspěvky na technické uspořádání domácích
soutěží.
Hospodářský výsledek roku 2011 ve výši +2,000.853,03 Kč byl na základě rozhodnutí
Rady ČJF ze dne 28.3.2012 převeden do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za
rok 2012 Rada ČJF rozhodla na svém zasedání dne 27.3.2013 a tento také převádí do
vlastního jmění.

Ekonomická činnost 2013:
Účetní jednotka pracovala v roce 2013 s celkovým obratem 28 228 tis. Kč a s
celkovým výsledkem hospodaření ve výši – 1 728 tis. Kč. Část vytvořeného výsledku
hospodaření z hospodářské činnosti byla ve výši – 41 tis. Kč a z hlavní činnosti ve
výši – 1 687 tis. Kč.
Účetní závěrka – daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací
období 2013 včetně výkazů a příloh (vše ze dne 19.3.2014) byla odeslána
prostřednictvím datové schránky odeslána na místně příslušný finanční úřad již dne
1.4.2014. Rada ČJF schválila účetní závěrku na svém jednání dne 28.5.2014.
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 12 698 tis. Kč, které řádně
a včas na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyúčtovala. Dále ČJF od svých
členů obdržela licenční a členské poplatky ve výši 11 753 tis. Kč.
Hospodaření v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013.
V některých případech došlo po schválení definitivního rozpočtu na rok 2013 k
dodatečnému přesunu finančních prostředků, které byly použity pro činnost ČJF a to
pouze v oblasti sportovní činnosti. Každá změna oproti původnímu rozpočtu byla
schválena VV ČJF a následně i Radou ČJF.
Hospodářský výsledek roku 2012 ve výši +4,708.900,06 Kč byl na základě rozhodnutí
Rady ČJF ze dne 6.3.2013 převeden do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za
rok 2013 Rada ČJF rozhodla na svém zasedání dne 28.5.2014 a tento také převádí na
vrub vlastního jmění.
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Ekonomická činnost 2014:
Účetní jednotka pracovala v roce 2013 s celkovým obratem 28 243 tis. Kč a s
celkovým výsledkem hospodaření po zdanění ve výši – 1 863 tis. Kč. Část
vytvořeného výsledku hospodaření z hospodářské činnosti byla ve výši + 439 tis. Kč
a z hlavní činnosti ve výši – 2 302 tis. Kč.
Účetní závěrka – daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací
období 2014 včetně výkazů a příloh (vše ze dne 30.4.2015) byla odeslána
prostřednictvím datové schránky odeslána na místně příslušný finanční úřad již dne
4.5.2015. Výkonný výbor na svém zasedání dne 10.2.2015 rozhodl o provedení
auditu na základě požadavku člena KRK ČJF ze dne 22.12.2014. Zpráva auditora bylo
doručena VV ČJF dne 5.5. 2015 prostřednictvím elektronické pošty. Rada ČJF bude
účetní závěrku schvalovat na svém nejbližším jednání.
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 738 tis. Kč, které řádně
a včas na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyúčtovala. Dále ČJF od svých
členů obdržela licenční a členské poplatky ve výši 12 270 tis. Kč.
Hospodaření v roce 2014 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014.
Hospodářský výsledek roku 2013 ve výši – 1 728 304,37 Kč byl na základě rozhodnutí
Rady ČJF ze dne 28.5.2014 převeden do vlastního jmění.
Česká jezdecká federace obdržela od Českého olympijského výboru finanční
prostředky z darů z loterijních činností k 31.12.2014 celkem 1 904 tis. Kč. Kdy tyto
prostředky v souladu se schváleným procesem v rámci všech jednání VV ČJF od
června 2014 byly přesunuty do fondu (účet z účetnictví číslo 911012) a jejich čerpání
na základě schválených projektů disciplín počne až v roce 2015. Ke dni zpracování
této zprávy byla na vázaný bankovní účet, který byl založen pouze pro potřeby příjmu
a poskytování darů od ČOV, celková částka 3 480 tis. Kč.
Ekonomická údaje z části roku 2015:
Celkově ČJF obdržela k 4.5.2014 dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 397 tis. Kč
od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 1 576 tis. Kč od Českého
olympijského výboru. Česká jezdecká federace poprvé získala dotaci pro
parajezdectví, protože v závěru roku podala žádost i o čerpání nového dotačního
titulu MŠMT.
Konkrétně bylo na účet ČJF poukázáno:






Program
Program
Program
Program
Program

I. – Sportovní reprezentace částka
II. – Sportovně talentovaná mládež částka
IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení
V. – Činnost sportovních svazů částka
VII. – zdravotně postižení sportovci

647.400 Kč
2.815.700 Kč
1.024.900 Kč
6.708.500 Kč
200.000 Kč
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Stav finančních prostředků k 4.5.2015
Bankovní účty oblastí:
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast

A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
V
R

Praha
Středočeská
Jihočeská
Západočeská
Severočeská
Východočeská
Jihomoravská
Severomoravská
Karlovarská
Zlínská
Vysočina
Královehradecká

1 106 754,40
796 569,32
556 162,84
237 574,39
609 076,45
605 608,56
975 433,16
560 935,18
190 693,10
281 121,54
590 006,65
166 813,12

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Bankovní účty centrály:
Běžný účet GEMB CZK
Běžný účet GEMB EUR
Běžný účet ČSOB
Spořící účet ČSOB
Vázaný účet ČOV u ČSOB
Kreditní karta u ČSOB

5 910 570,46 Kč
9 657,96 EUR
599 844,22 Kč
14 384 476,79 Kč
3 479 653,55 Kč
100 000,00 Kč

Pokladní hotovost centrály:
Korunová pokladna
Eurová pokladna
Dolarová pokladna

51 356,00 Kč
7 000,00 EUR
920,00 USD

Pokladní hotovosti na oblastech:
K datu 4.5.2015 centrála stavy pokladen na oblastech nezná, hlášení v podobě
exportu dat za duben je termínově stanoven na datum 10.5.2015.
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Informace o průběhu kauzy zpronevěry peněz v Severomoravské oblasti:
Obecně:





probíhají na sobě dvě nezávislá řízení v občanskoprávní rovině a řízení v rovině
trestní;
v obou řízeních byl uplatněn nárok České jezdecké federace na náhradu škody;
v obou soudních řízeních hájí zájmy ČJF advokátní kancelář Toman, Devátý a
partneři, s tím, že každého jednání se rovněž účastní člen VV ČJF Dana Denková
Občanskoprávní řízení:









první jednání se uskutečnilo dne 22.2.2012, kam se žalovaná nedostavila, jednání
proto bylo zahájeno v její nepřítomnosti pouze s právním zástupcem žalované;
další jednání se uskutečnila dne 1.8.2012, kam se žalovaná již dostavila, v rámci
tohoto jednání byly provedeny některé důkazy, současně soud rozhodl o návrhu
žalované na zastavení resp. přerušení řízení tak, že jej zamítl. Toto jednání trvalo
přibližně 4,5 hodiny a bylo odročeno na 28.11.2012, neboť nebyly objasněny všechny
skutečnosti a provedeny všechny navrhované důkazy;
jednání dne 28.11.2012 a 6.6.2013 se ze zdravotních důvodů na straně žalované
třetí jednání se uskutečnilo dne 8.4.2013 za přítomnosti žalované, v rámci tohoto
jednání byly provedeny další navrhované důkazy;
další jednání pokračovalo 10.7.2013 výslechem svědků, stejně jako 20.9.2013
nařízení jednání na den 29.11.2013 bylo z důvodu procesního pochybení v trestním
řízení odročeno na neurčito.
Trestní řízení:








Žalovaná byla uznána vinnou a ČJF měla pravomocný rozsudek, na základě kterého
začala vymáhat svoje pohledávky.
Na základě procesního pochybení Okresního soudu v Ostravě, v senátu zasedla
přísedící již bez platného mandátu – její funkční období uplynulo, čímž byl porušen a
tento pravomocný Rozsudek ze dne 24.7.2013 napadla ministryně spravedlnosti a
dne 12.9.2013 podala stížnost k Nejvyššímu soudu ČR
Tento pravomocný rozsudek byl Nejvyšším soudem ČR pro porušení zákona zrušen a
bylo nařízeno nové jednání v této věci.
Okresní soud v Ostravě v nově nařízeném jednání opět uznal žalovanou vinnou. Ta
se odvolala k soudu vyššího stupně a Krajský soud v Ostravě ve svém Usnesení ze
dne 22.10.2014 vrátil věc k novému projednání Okresnímu soudu v Ostravě.
Nové řízení začalo dne 2.3.2015, kdy se uskutečnilo první nové jednání.
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