
 
  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 
 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

Obsah: 

 

1. Základní údaje o spolku 

2. Orgány České jezdecké federace 

3. Charakteristika organizace, struktura 

4. Sportovní činnost 

5. Ekonomická část 

  



 
  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 
 

 
 

3 
 

1. Základní údaje o spolku:  
 

Název:   Česká jezdecká federace (dále jen ČJF) 
Sídlo:    Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, PSČ 160 17 
IČ:    485 49 886 
DIČ:    CZ48549886 
Datum vzniku:  12. června 1990 
Spolek zapsán:  u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 592 
Emailová adresa:  info@cjf.cz 
Webové stránky:  www.cjf.cz 
Datová schránka:  2vcann5 
 

 
2. Orgány ČJF: 

 
Název nejvyššího orgánu: 
Konference ČJF 
Výkonný výbor ČJF                      (den vzniku funkce: 6. května 2015) 

Prezident:    Ing. Olga Plachá 
Viceprezident pro ekonomiku: Ladislav Dub (do 31.3.2018) 
Viceprezident pro sport:  Bohumil Rejnek 
Člen VV pro vzdělávání:  JUDr. Kateřina Říhová 
Člen VV pro legislativu:  Jaroslav Hupka 
Člen VV:    Martin Blažek  
Člen VV:     Ing. Klára Šálková  
 
 
Cílem České jezdecké federace je propagovat jezdecký sport ve společnosti, 
metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního, 
výkonnostního a vrcholového jezdeckého sportu ve všech jeho formách, 
prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni orgánů státní správy a 
místních samospráv a působit na tvorbu všech právních norem týkajících 
se jezdeckého sportu, spolupracovat s národními sportovními svazy a 
federacemi ostatních států, připravovat a zabezpečovat reprezentaci 
České republiky ve všech disciplínách jezdeckého sportu, zajišťovat 
organizaci a řídit mistrovské soutěže a mezinárodní závody v české 
republice. 
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Česká jezdecká federace je organizací zastřešující jezdecký sport v České 
republice pro disciplíny skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, 
reining, vytrvalost a parajezdectví. ČJF je členem Mezinárodní jezdecké 
federace (FEI), Evropské jezdecké federace ( EEF), České unie sportu (ČUS) 
a Českého olympijského výboru (ČOV).  
 
ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních a 
mezinárodních soutěží na území České republiky, distribuci finančních 
zdrojů, registraci jezdců, funkcionářů a koní a vytváření právního rámce 
jezdeckého sportu. 
Jezdecký sport je sport velmi specifický tím, že spojuje výkonnost dvou 
jedinců a to jezdce a koně. Bez jejich vzájemné spolupráce, důvěry i 
přátelství není možné dosáhnout úspěchu a splnění vysokých sportovních 
nároků a cílů, které jsou na jezdce i koně kladeny 
 
Sdružuje celkem 18 800 členů, z toho jezdců s licencí 8 800 a z nich 1 900 
do 18 let. 
 
 

3. Charakteristika organizace, struktura 
 

Česká jezdecká federace je vnitřně členěna do 12 oblastí v čele s Oblastními 
výbory. Na úroveň oblastí jsou delegovány kompetence především související se 
sportem, výchovou talentů a organizace jezdecké činnosti vůbec. 
 

4.  Sportovní činnost  
 

Odborné komise jednotlivých disciplín zastřešují plánování a realizaci klíčových 
aktivit dané disciplíny, jedná se především o všechna mistrovství republiky, 
celoroční seriály, národní poháry. Komise jsou zodpovědné za návrhy nominací 
reprezentačních výběrů pro účast na ME resp. MS . 
Pro zajištění kvalitní sportovní reprezentace byla i v roce 2018 organizována 
tréninková činnost ve Sportovních centrech mládeže v disciplínách skoky, 
drezura, všestrannost a voltiž.  
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V roce 2018 Česká jezdecká federace vyslala na ME z důvodu konání WEG své 
zástupce pouze v kategorii dětí, juniorů, mladých jezdců v těchto disciplínách:  

 skoky – děti, junioři, mladí jezdci, veteráni 
 drezura – pony, junioři, mladí jezdci 
 všestrannost – mladí jezdci 
 voltiž – junioři 
 reining – junioři 

Dále se naši sportovci zúčastnili MS v disciplínách: 
 spřežení – jednospřeží 
 skoky – mladé koně 
 drezura – mladé koně 
 všestrannost – mladé koně  

Rok 2018 byl pro jezdectví velmi významný zejména z důvodu konání Světových 
jezdeckých her (WEG), které se konaly v termínu 11.- 23. září 2018 v Tryonu – 
USA. Na těchto hrách nás reprezentovali sportovci v disciplínách  

 skoky – O. Zvára, E. Augnier de Moussac 
 spřežení – J. Nesvačil ml 
 voltiž – jednotlivci – K Kocurová, J.Hablovič 
 voltiž – družstva – JK Voltiž Albertovec 
 paradrezura – A. Vištalová  

 
 
V roce 2018 vedle úspěšně zorganizovaných Mistrovství ČR ve všech disciplínách 
proběhla i celá řada, dnes již tradičních, mezinárodních závodů majících čím dál 
tím pevnější místa v mezinárodním kalendáři, ovšem nejvýznamnější akcí 
pořádanou v České republice byla zcela bez pochyb premiéra GC Prague Playoffs 
ve skákání, kterou hostila pražská O2 aréna ve dnech 13 -16. prosince 2018. 
Jednalo se o nový formát soutěže jako vyvrcholení celoročního seriálu Longines 
Global Champions Tour a týmové soutěže Global Champions League, kdy se na 
kolbišti v O2 aréně představilo šestnáct nejlepších týmů světa v parkurovém 
skákání, mezi kterými nechyběl ani český tým Prague Lions – A. Opatrný, A. 
Kellnerová, P. Fredricson, N. Bruynseels, G. Schroder.  
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SKOKY 
Děti: Aneta Červená – Sandrina  
Junioři mladší : Tereza Jakubcová – Acobata T 
Junioři starší: Sára Finsterle – Elektra 3 
Mladí jezdci: Kateřina Kučerová – Anabel van´t Kathof 
Ženy: Iva Holíková – Norman 1 
Senioři: Zuzana Zelinková -  Kleiner Lord 
Družstva děti: Praha – Isabela Held – Quickness,Emma Sophia Španko – Donely, 
Viktor Skutecký – Jetta, Sára Dvořáková – Veles 
Družstva junioři: Plzeňská oblast – Tereza Jakubcová – B.Zarah, Daniel Pospěch – 
Quentina H, Sofie Nosková – Belize,Michaela Rodová – Centadinton 
Družstva senioři: Středočeská oblast – Andrea Halíková – Omard Lottie, Iva 
Holíková – Douglas S, Denisa Vegrichtová – Titan, Sofie Najmanová – Princess 4 
 
DREZURA  
Děti: Karolína Wiesnerová – Zafira 
Junioři mladší: Eva Vavříková – Siracusa 
Junioři starší: Laura Lišková – Worman 
Mladí jezdci: Anežka Zajícová – Stasia EG 
Senioři: Malá runda: Iva Vavříková – Furst ROmantico 
Senioři: střední runda: Mgr. Libuše Meckle – Sýrio 2 
Družstva: Jižní Morava – M.Vášová – Lucky Lady, M.Knoflíček – Dublin,Z.Skripová 
– Magic Night, K.Kociánová – Generalissimus R 
 
PARADREZURA 
Grade I.:V. – A. Vištajlová – Dominique 
Para nezařazené: Z. Fialová – Larino  
REINING 
Mládež: R.Paverová – SK Whizchic 
Junior: Lukáš Brůček – Magico Gallo 
Senior: Lukáš Brůček – Top Sail pop 
Amatér: Mastina Lissová – HH Golden Shiner 
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VŠESTRANNOST 
Děti: Alena Kozojedová – Lea 5 
Junioři mladší: Barbora Vaňková – Lipton Saimon 
Junioři starší: Alžběěta Vyštajnová – Elzar 
Mladí jezdci: Eliška Orctová – Westwinds Diego  
Senioři: Robert Pokorný – Floor 
Družstva Praha: Robert Pokorný – Rodeo Au Heup, Ing.Adéla Svobodová – 
Double Clear SL, MVDr.Miroslav Trunda – Trnka RUF, Karolína Petrová – Kim C 
 
SPŘEŽENÍ 
Jednospřeží – Jiří Koníř – Gss.Regia 
Dvojspřeží pony: Monika Pospíšilová – Ges 1, Sára 25 
Dvojspřeží: Josef Drábek – Carajan, Lordika, Rio Varadero 
Čtyřspřeží: Jaroslav Juráň ml. –Pretoria Escape, Pretoria Mirage, Pretoria Elliot, 
Pretoria Elric 
 
VOLTIŽ 
Senior ženy + muži: Jan Hablovič – Kuzma lonžér Libuše Hablovičová 
Junior A ženy: Tereza Czyžová – Aladin 5 lonžér Ondřej Svoboda 
Junior B ženy: Adéla Kotolová – Landar lonžér MVDr. Petra Cinerová 
Junior skupina: JK Albertovec junior 1 – Patriot lonžér Andrea Videnková 
Junior dvojice: Tereza Viktorínová, Adéla Kotolová – Landar lonžér MVDr. Petra 
Cinerová 
 
PARAVOLTIŽ 
Smíšená kategorie LH: Eliška Čejková 
MKŽ: Hana Šimečková 
MHM: Štěpán Švarc 
TH: Veronika Písaříková 
TH: Pavla Tetaurová 
ZO: Veronika Marečková 
Dvojice SH: Šěpán Švarc, Veronika Písaříková 
Skupiny SH: Epona Brno  
 
VYTRVALOST: 
Junioři a mladí jezdci: Lucie Sedláková – AE Egyptian Hakeem OK 
Senioři: Michaela Jakešová – Pretoria Symphonie  
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PONY 
pony A kombinovaná soutěž 8-10 let: Emma Kykalová – Twicky 
Skoky:  
8 - 12 let, pony A – Anna Kykalová – Sunny Boy 1 
11-13 let, pony A – Rozálie Sovová – Fík 2 
11-13 let, pony B – Eliška Petrusová – Kačenka 1 
14-16 let, pony Jana Táboříková – Kara 261 
Družstva pony A: Severní Morava – David Navrátil – Dollom Sharivari,Tina 
Barvířová – Orcán Silver, Nikol Rypková – nabelle, Sofie Valčíková – Lipo1 
Družstva pony B: Středočeská oblast – Laura Najmanová – Nightbeauty, Adéla 
Tichá – Carda, Nikola Hučková – Vivano, Lenka Sikorová – Leon 16 
Drezura: 
8-10 let, pony B: Adéla Sokolová – Zeklan 
11-13 let, pony A: Johana Vašáryová – Golden Happy Morning 
11-13 pony B: Zuzana Hradilová – Prince 
14-16 pony B: Sára Kotisová – Nispuck 
11-16 let MASTERS nna Procházková – Nice Guy 
Družstva: Praha  - Zuzana Hradilová – Prince, Anna Procházková – Nice Guy, 
Tereza Matoušková – Coelenhage´s Las Vegas, Markéta Lipinská – Nikira 
Všestrannost: 
10-13 pony ZL : Alena Kozojedová – Andy 11 
13-16 pony L : Tereza Létalová – Bětka 2 
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5. Ekonomická část 
 

 
Příloha k účetní závěrce České jezdecké federace k 31. 12. 2018 

 
 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně 

platném znění, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. 
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. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak. 
 
 
Obsah přílohy 
1) Obecné informace o účetní jednotce   
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
3) Účetní období     
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování    
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů   
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby 
9) Podíl v jiných společnostech  
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 
11) Vlastnictví akcií a podílů 
12) Přehled dlouhodobých závazků  
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech  
22) Přehled o veřejných sbírkách 
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření     
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1) Obecné informace o účetní jednotce   
    

     (§ 30, odst. 1, písm. a) 
Název Česká jezdecká federace 
Sídlo Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 
IČ 48549886 
Právní forma Spolek 
Spisová značka L 592 vedená u Městského soudu v Praze 
Hlavní činnost Cílem České jezdecké federace je propagovat jezdecký sport ve 

společnosti, metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje 
rekreačního, výkonnostního a vrcholového jezdeckého sportu ve 
všech jeho formách, prosazovat zájmy jezdeckého sportu na 
úrovni ústředních orgánů státní správy a místních samospráv a 
působit na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého 
sportu, spolupracovat s národními sportovními svazy a 
federacemi ostatních států, připravovat a zabezpečovat 
reprezentaci České republiky ve všech disciplínách jezdeckého 
sportu, zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a 
mezinárodní závody v České republice. 

Vedlejší činnost - 
Statutární orgán Nejvyšším orgánem je Konference ČJF, statutárním orgánem je 

výkonný výbor ČJF. Za výkonný výbor jedná a podepisuje 
prezident ČJF nebo jiný, výkonným výborem pověřený člen 
výkonného výboru. 

 
 
 
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
(§ 30, odst. 1, písm. b) 
Účetní jednotka nemá zakladatele ani zřizovatele a neeviduje žádné vklady do vlastního 
jmění. 
 
   
3) Účetní období 
(§ 30, odst. 1, písm. c) 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. 
 
 
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
(§ 30, odst. 1, písm. d, e) 
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Způsob zpracování účetní závěrky, archivace 
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy 
účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno 
externě s využitím software Xaverius. Účetní doklady jsou archivovány v sídle. Mezi 
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu účetní jednotky. 
 
Dlouhodobý majetek 
Účetní jednotka 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. Hmotný majetek v 
pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší 
než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s 
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 20.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
Stavby účetní jednotka odepisuje 30 let, nestanoví-li příslušný orgán účetní jednotky 
jinak. Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let, 
nestanoví-li příslušný orgán účetní jednotky jinak. Opravné položky k dlouhodobému 
majetku účetní jednotka nevytváří a úroky nejsou součástí ocenění majetku. 
 
Cenné papíry a podíly 
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové 
účasti ve formě podílů. 
 
Zásoby 
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech 
účtuje o nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů 
V ostatních významných případech, zejména při nákupu zboží účtuje účetní jednotka 
o zásobách způsobem B. Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a zahrnují cenu 
pořízení zásob a externí náklady na dopravu a clo, pokud nejsou již zahrnuté v ceně 
pořízení.  
Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností 
 
Finanční majetek 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve 
formě podílů. 
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Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří 
opravné položky. O případně tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán účetní 
jednotky. 
Transakce v cizí měně 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu 
(tzn. v kurzu vyhlášeným ČNB pro kurzy devizového trhu k prvnímu dni sledovaného 
účetního období, resp. K poslednímu dni přechozího období).  
 
Časové rozlišení 
Účetní jednotka časově nerozlišuje náklady a výnosy v případech, které se každoročně 
opakují a jsou svou částkou nevýznamné, zpravidla do výše 1.000 Kč.  
Účetní jednotka účtuje o dotacích (resp. jejich části), které byly přijaty ve sledovaném 
období, avšak jejich užití proběhne v následujícím období ve prospěch účtů časového 
rozlišení (výnosy příštích období). 
 
Fondy 
Účetní jednotka tvoří Fond pomoci ČJF do max výše 500 tis. Kč určený na pomoc 
subjektům ČJF při odstraňování následků živelných pohrom.  
 
 
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů 
(§ 30, odst. 1, písm. f)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů, které 
by byly mimořádné svým objemem nebo původem.  
 
 
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
(§ 30, odst. 1, písm. g) 
Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením. 
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7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
(§ 30, odst. 1, písm. h)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním evidovala následující položky dlouhodobého 
majetku v pořizovací ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období 
 

Položky majetku Stav na 
počátku 
období 

Přírůstky Úbytky Stav na konci 
období 

Software 8.130.491,40 89.782 0 8.220.273,4 
Hmotné movité věci 1.513.921,77 59.362,6 0 1.573.284,37 
     
Nedokončený nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 

 
 
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby    
(§ 30, odst. 1, písm. i) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neposkytla odměnu za auditorské a 
jiné ověřovací služby. 
 
 
9) Podíl v jiných společnostech  
(§ 30, odst. 1, písm. j) 
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v jiných 
společnostech. 
 
 
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky   
(§ 30, odst. 1, písm. k) 
Účetní jednotka k datu závěrky neevidovala žádné závazky vůči orgánům sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky. 
 

Typ závazku Částka Datum 
vzniku 

Datum 
splatnosti 

Sociální pojištění  109.270 Kč 31.12.2018 20.1.2019 
Zdravotní pojištění (ZP MV) 46.830 Kč 31.12.2018 20.1.2019 
Daň ze závislé činnosti - zálohová 43.883 Kč 31.12.2018 31.1.2019 
Daň ze závislé činnosti - srážková 8.960 Kč 31.12.2018 31.1.2019 

 
11) Vlastnictví akcií a podílů        
(§ 30, odst. 1, písm. l) 
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období akcie a podíly.  
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12) Přehled dlouhodobých závazků       
(§ 30, odst. 1, písm. m) 
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a 
jejich zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka 
nevykazuje i dluhy kryté zárukou účetní jednotky. 
 
 
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n) 
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 
 
 
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti  
(§ 30, odst. 1, písm. o) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala výnosy a náklady jak v hlavní 
činnosti uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti směřující 
k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti. 
 
V tis.Kč Hlavní  

Činnost 
Hospodářská 

činnost 
Výnosy 43.456 331 
Náklady 47.008 88 
Výsledek hospodaření před zdaněním -3.552 243 
Daň z příjmů 0 0 
Výsledek hospodaření  -3.309  
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15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
(§ 30, odst. 1, písm. p) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky v pracovním 
poměru následující struktuře (v tis. Kč) 
 

Kategorie Průměrný 
evidenční počet 

Mzdové náklady Ostatní sociální 
náklady 

Administrativa 11 3.095 36 

Trenérská činnost 0 0 0 
Provozní činnost 0 0 0 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky na základě 
dohod o povedení práce a dohod o pracovní činnosti v následující struktuře 
 

Kategorie Průměrný 
evidenční počet 

Osobní náklady Ostatní sociální 
náklady 

Administrativa x 1.242 0 
Trenérská činnost x 0 0 
Provozní činnost x 0 0 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nezaměstnávala pracovníky 
v pracovním poměru, kteří jsou zároveň členy statutárních, kontrolních a jiných orgánů 
 
 
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. q) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních 
orgánů žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu. 
 
 
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
(§ 30, odst. 1, písm. r) 
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast 
člen statutárního orgánu. 
 
 
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. s) 
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě 
závdavků, úvěrů či záloh s výjimkou provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány. 
  



 
  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 
 

 
 

16 
 

19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití       
(§ 30, odst. 1, písm. t) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci 
odděleně náklady a výnosy z činností hlavní a z činností podléhajících dani z příjmů. 
Náklady, které byly vynaloženy ve sledovaném období na oba typy činností, byly 
dočasně evidovány jako náklady na činnosti hlavní a na konci sledovaného období 
vnitřními doklady přeúčtovány na vrub nákladů na činnosti podléhající dani z příjmů.  
Účetní jednotka v uplynulých letech využila možnosti odpočtu od základu daně z příjmů 
dle § 20, odst. 7 a vykázala daňové úlevy, která použila pro hlavní činnosti.  
 
 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
(§ 30, odst. 1, písm. u) 
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další 
informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  
 
Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které vyžadují 
další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  
 
Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace (nad 200 tis. Kč za 
každý jednotlivý titul): 
 
 

Poskytovatel Výše dotace v tis. Kč Účel dotace 
MŠMT ČR 1 979 reprezentace 
MŠMT ČR 5 346 talenty 
MŠMT ČR 13 036 svaz provoz 
Hlavní město Praha 300 podpora sportu 
Hlavní město Praha 1 080 podpora sportu 
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21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech      
(§ 30, odst. 1, písm. v) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala následující dary nad 100.000 
Kč: 
 
Jméno dárce Částka 
Nadace ČEZ 100.000 Kč 
  

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla dary nad 100.000 Kč. 
 
 
 
 
22) Přehled o veřejných sbírkách      
(§ 30, odst. 1, písm. w) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období organizovala veřejnou sbírku na 
poúrazovou léčbu členky ČJF MUDr. Heleny Terberové a na nákup zdravotnického 
vybavení a případné stavební úpravy pod Magistrátem Hlavního města Prahy č.j. 
1961244/2017 sp.zn. S-MHMP/1952085/2017 podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
117/2001 Sb. Shromažďování příspěvků se uskutečnilo na předem vyhlášeném 
bankovním účtu zřízeném pro tento účel v bance. 
Čistý výtěžek celkem 331.883 Kč. 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno  27.6.2019 
Sestavil  
Statutární zástupce  

 
 


