
ČLÁNEK 118:  

ODPOVĚDNÁ OSOBA  

1. Odpovědná osoba je právně zodpovědná za své koně v souladu se Všeobecnými a Veterinárními 

pravidly a právním systémem (Kapitola VIII), pokud není určeno jinak.  

2. Povinností Odpovědné osoby je seznámit se obsahem Stanov, Všeobecných a Veterinárních 

pravidel a pravidel jednotlivých disciplín. Neznalost nezbavuje Odpovědnou osobu odpovědnosti.  

3. Odpovědnou osobou je Sportovec, který jezdí, ovládá nebo voltižuje koně během závodů. Majitel 

nebo člen Doprovodného personálu (ošetřovatel, veterinární lékař) může být považován za další 

Odpovědnou osobu, pokud je na závodech přítomen. Ve voltiži je za další Odpovědnou osobu 

považován lonžér.  

4. Sportovci pod 18 let věku (nezletilí sportovci):  

4.1. Pokud je v okamžiku podání přihlášky Sportovci méně než 18 let, musí Národní federace nebo 

Vedoucí družstva určit jeho odpovědného zástupce.  

4.2. Odpovědný zástupce může být rodič, Vedoucí družstva, trenér nebo veterinář družstva, majitel 

nebo jiná odpovědná dospělá osoba. Jméno odpovědného zástupce musí být Organizačnímu 

výboru/Národní federaci nahlášeno s přihláškou.  

4.3. Pokud Národní federace nebo Vedoucí družstva neurčí odpovědného zástupce, může jím být 

jeden z rodičů Sportovce. 

4.4. Nezletilý Sportovec zůstává Odpovědnou osobou, pokud závažné okolnosti nevyžadují jinak.  

4.5. Odpovědný zástupce reprezentuje nezletilou Odpovědnou osobu v jednání s Organizačním 

výborem, Národní federací, FEI zástupci, případně může být přítomen lékařskému ošetření.  

4.6. Pokud je odpovědný zástupce z jiné federace, než Odpovědná osoba, veškerá komunikace 

probíhá přes Národní federaci, ke které Odpovědná osoba přísluší.  

5. Odpovědná osoba, spolu s Vedoucím družstva (pokud je jmenovaný), je zodpovědná za 

způsobilost, kondici, péči a za zápis nebo vyškrtnutí koní ve své kompetenci.  

6. Odpovědná osoba má zodpovědnost za jakoukoliv činnost, která probíhá ve stájích a týká se koní v 

její kompetenci; ať už činnost provozuje ona sama nebo jiné osoby, které mají ke koním přístup. 

Povinnost odpovědnosti jí zůstává i při jízdě na koni, na kočáře nebo během tréninku. Povinností jí 

nezbavuje ani případná nedostatečná ostraha stájí.  

7. Pokud není Odpovědná osoba z jakéhokoliv důvodu schopná se postarat o své koně, musí tuto 

skutečnost okamžitě ohlásit Organizačnímu výboru a Veterinární komisi 

 8. Odpovědná osoba nebo Doprovodný personál v žádném případě nesmí porušit podstatu fair play, 

ukázat nesportovní chování nebo se pokusit ovlivnit výsledek soutěže v rozporu se sportovní etikou. 

Jakýkoliv přestupek bude řešen podle Kapitoly VIII Všeobecných pravidel a Článku VII Stanov.  



NÚ: Odpovědná osoba je definována ustanoveními čl.118/3 a čl. 118/4. Do její odpovědnosti spadá z 

důvodů naplnění Všeobecných a Veterinárních pravidel také posouzení obecné a zdravotní 

způsobilosti a schopnosti Sportovce a koně startovat v soutěžích, včetně úrovně materiálního 

vybavení odpovídajícího sportovní výkonnosti a dané disciplíně a splnění požadavků bezpečnostního 

vybavení Sportovce na technické normy.  

Pro účely výběru a přihlášení Sportovců a koní v souladu s PJS a požadovanými kvalifikacemi do 

soutěží a závodů je Odpovědnou osobou též přihlašovatel a vysílající subjekt (právnická osoba nebo 

jednotlivec). V souladu s tím musí být v přihlášce jasně uvedeno, kdo soutěžící dvojici na závody 

přihlásil. Ve výsledcích národních závodů musí být uvedena čísla licencí Sportovce, koně a subjektu, 

za který Sportovec startuje.  

Pořadatel závodů je odpovědný za  

- kolbiště, opracoviště a ostatní prostory areálu a za prostory ustájení. Jejich vybavení musí odpovídat 

pravidlům dané disciplíny, Veterinárním pravidlům a rozpisu závodů. A to včetně zajištění jejich 

funkčnosti a vybavení po celou dobu závodů, včetně dostatečného počtu pomocného personálu na 

kolbišti. 

- zajištění zdravotnické služby (viz Článek 109) a veterinární služby, odpovídající pravidlům dané 

disciplíny a pravidlům závodů; 

 -správnou prezentaci,za správnou a včasnou přípravu startovních listin jednotlivých soutěží, přípravu 

listin rozhodčích, kontrolu platnosti licencí Sportovců a koní, zdravotních informací  Sportovců, 

kontrolu výšky pony pro dané soutěže a za další technické vybavení dle pravidel disciplín;  

- přidělení identifikačních čísel zahraničním koním;  

O všech změnách musí být informováni všichni účastníci závodů a hlavní rozhodčí všichni funkcionáři 

závodů. Pořadatel závodů nesmí měnit rozpis bez souhlasu schvalovatele schvalující složky.Pořadatel 

závodů navrhuje řešení všech problémů a předkládá je hlavnímu rozhodčímu, který po konzultaci s 

Technickým delegátem (pokud je jmenovaný), rozhodne a přijme potřebná opatření, v souladu s 

pravidly.  

Odpovědná osoba podléhá odpovídajícím trestům podle Stanov ČJF a Disciplinárního řádu ČJF. 


