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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: Ing. Eva Pařenicová (od 07/2017 Ladislav Dub) 
Viceprezident pro sport:  Bohumil Rejnek 
Člen VV pro vzdělávání:  JUDr. Kateřina Říhová 
Člen VV pro legislativu:  Jaroslav Hupka 
Člen VV:    Martin Blažek ( od 01/2017) 
Člen VV:     Ing. Gabriela Valeriánová (od 01/2017) 
 
 
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. 
 

mailto:info@cjf.cz
http://www.cjf.cz/
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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 2017 organizována 
tréninková činnost ve Sportovních centrech mládeže v disciplínách skoky, 
drezura, všestrannost a voltiž. 
 
 V roce 2017 Česká jezdecká federace vyslala své sportovce na ME a to 
v těchto  disciplínách :  

• skoky všechny kategorie 
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• drezura – děti, junioři, mladí jezdci  

• pony – drezura, všestrannost 

• spřežení  

• paradrezura 

• všestrannost 

dále se pak naši sportovci zúčastnili MS a to v těchto disciplínách :  

• voltiž  

• všestrannost – mladé koně 

 

 
V roce 2017 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. 
 
Mistři České republiky 2017 

Voltiž 

• Jednotlivci ženy, junior A – Tereza Czyžová – Aladin 5 (lonžér Ondřej 

Svoboda) 

• Jednotlivci ženy, junior B – Adéla Kotolová – Landar (lonžér Petra 

Cinerová) 

• Skupina Junior – JK Albertovec – junior 1 – Patriot- NF (lonžér Andrea 

Videnková) 

• Dvojice Junior – Králiková, Rejnková – Landar (lonžér Petra Cinerová) 

• Družstva Jednotlivci – Frenštát - Tereza Czyšová, Weronina Zelinková, 

Veronika Cábová, Kristýna Kyselá 

 

Paravoltiž 

 

• ZO – Johana Brodská – Šibal – lonžér Radka Smyczková 

• LH – Tereza Chmelařová – Šibal – lonžér Radka Smyczková 

• MHŽ – Hana Šimečková – Kenya – lonžér Michaela Krátká 

• MHM – Štěpán Švarc – Lugano – lonžéř Eliška Klapalová 

• TH1 – Veronika Písaříková – Lugano – lonžér Eliška Klapalová 
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• TH2 – Sebastián Lodin- Druh – lonžér Kateřina Francová 

• Dvojce SH – V. Písaříková, Š. Švarc – Lugano -lonžér Eliška Klapalová 

• Skupiny SH – JK Počin Dolní Počernice – Víra – lonžér Lenka Špindlerová 

 

Drezura 

• Děti   Jana Táboříková – Janne   

• Mladší junioři Eva Vavříková – Belle Ennie 

• Starší junioři  Alexandra Hanáčková – Well Done 

• Mladí jezdci Anežka Zajícová – Stasia EG 

• Senioři – malá runda Tereza Hábová – Djazz F 

• Senioři – velká runda Fabrizio Sigismondi – Trevis Jospo 

• Družstva Středočeská oblast (Vašáryová, Brychtová, Kolblová) 

 

Paradrezura  

• para grade I-III Anastasja Vištalová – Dominique 

• para grade IV-V  Zuzana Fialová – Larina 

• para nezařazení Tereza Doubcová - Finn  

 
 
Všestrannost  
  

• Pony 10-13 let- Sára Dvořáková – Gejzer 

• Pony 13 – 16 let – Barbora Vaňková – Lipton Saimon 

• Děti – Richard Horáček – Ramzes Aha 

• Ml. junioři – Šárka Štvanová – Caledon 3 

• St. Junioři – Klára Ivančáková – Cra 

• Mladí jezdci – Eliška Orctová – Bonus 1 

• Senioři – Miloslav Příhoda – Lord 27 

• Družstva – Východní Čechy 2 – Jaroslav Hatla, Petr Myška, Radim Toman, 

Lucie Hlavatá) 

  Skoky 
 

• Děti – Valentýna Kuklová- Shadow 5 
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• Ml.junioři – Kateřina Svěráková – Arven 3 

• St.junioři – Anna Heldová- Cara Mia III 

• Družstva děti – Praha (Valentýna Kuková, Sára Dvořáková, Anna 

Helebrantová, Lucie Melmerová) 

• Družstva junioři – Severní Morava (Natálie Kreislová, Nikol Švihorová, 

Magdaléna Roubíčková, Michal Šedý) 

• Ženy – Lucie Strnadlová – Carina 6 

• Mladí jezdci – Václav Nágr – Norman 1 

• Senioři – Zuzana Zelinková – Kleiner Lord 

• Družstva – Jižní Čechy – Ing. Jakub Štěrba, Václav Horký, Roman Špičák, 

Jiří Tměj) 

 
Pony   
  
Drezura pony 
  

• 8-10 let Podešvová Michaela - FURIA 

• 11-13 let na pony S+A   Karolína Wiesnerová - SWEET HEART 

• 11-13 let na pony B  Procházková Lucie - LIPTON SAMBA 

• 14-16 let  Marketa Lipinská – NIRIA 

• Družstva – Praha (Karolína Wiesnerová, Anna Procházková, Zuzana 

Hradilová, Tereza Matoušková) 

 

  
 Skoky pony 
  

• 8-10 let na pony S   Nikola Bártová - PRIM 2  

• 8-10 let na pony A  Anna Marie Vítková – Millice Anne-Lipans Star 

• 8-13 let na pony S+A    Karolína Prušáková – FÍK 

• 8-13 let na pony B    Sára Dvořáková - FLY SKY  

• 14-16 let   Matěj Beinhauer - HVĚZDA AZ Pneu 

• Družstva, pony A – Střední Čechy – (Karolína Prušáková, Eliška 

Hasnedlová, Laura Najmanová, Laura Johana Šebestová) 

• Družstva pony B – Praha 1 (Sára Dvořáková, Petra Pařenicová, Daniel 

Hakr, Viktor Skutecký) 



 

  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 

  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 

 

 
 

8 
 

 

  Reining   

• Mládež – Klára Řeháčková – Sauli Jay Happy 

• Junior – Lukáš Brůček – Wimpy Secret Snap 

• Amatér – Ing. Pavel Slabik – Smart Whizzy 

• Senior – Lukáš Brůček – Top Sail Pop 

 
 Vytrvalost 

• Junioři – Kateřina Suchá – Lucia Ferra 

• Senioři – Janek Kroupa – Gazal  V-6/ Hektor 

 

Spřežení 

• Čtyřspřeží – Jaroslav Juráň jun. – Pretoria Escape, Pretoria Mirage, 

Pretoria Elliot, Pretorie Elric 

• Dvojspřeží – Josef Drábek – Carajan, Lordika, Rio Varadero 

• Jednospřeží – Jaroslav Petřek – Fate-Z 

Dvojspřeží pony – Michal Kořínek – Britny 1, N 
 
 
 
Rok 2017 navazuje na olympijský rok 2017, při té příležitosti se   rozvinula 
myšlenka ČOV olympijských vesniček. Náš sport byl u toho. Ukázky našeho 
sportu sklidily úspěch u mnoha z desetitisíců návštěvníků vesničky a snad nejvíce 
u těch nejmladších. Věřme, že za pár let právě o nich budeme číst v řádcích výše. 
 
 
 
 

5. Ekonomická část 
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. 
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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. 
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3) Účetní období 
(§ 30, odst. 1, písm. c) 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. 
 
 
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
(§ 30, odst. 1, písm. d, e) 
 
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 
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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 a výdaj ze skladu je účtován metodou FIFO. 
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. 
 
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 účtuje na účtu Fondy o přijatých darech, jejichž použití přesahuje 
rámec sledovaného účetního období. Ve prospěch účtu Fondy je účtována výše 
darů, spotřebovaná ve sledovaném období. 
 


