
PŘÍLOHA H – KODEX FEI OFICIÁLNÍHO PŘEDSTAVITELE ZÁVODŮ (FUNKCIONÁŘE)  

Jako FEI oficiální představitel závodů se zavazuji vždy respektovat všechna FEI pravidla a předpisy, 

zejména pak Etický kodex FEI, politiku střetu zájmů, FEI Kodex chování a dělat vše pohodu a zdraví 

koně.  

Jsem si vědom toho, že po dobu závodů plněním své funkce reprezentuji FEI. Rovněž si uvědomuji 

svou roli oficiálního představitele a související povinnost mít odpovídající znalost principů jezdeckého 

sportu a příslušných FEI pravidel a předpisů, která budu po celou dobu trvání závodů spravedlivě a 

důsledně aplikovat.  

Budu plnit všechny požadavky FEI (včetně udržování požadované kvalifikace) potřebné na závodech, 

na kterých jsem jmenován do funkce.  

Po dobu vykonávání své funkce: 

 • budu jednat vhodným způsobem a s respektem s lidmi a zvířaty, věnovat neustálou pozornost 

jejich bezpečnosti a plnit veškeré své povinnosti profesionálním způsobem;  

• nebudu konzumovat alkohol a užívat látky/léky, které by zhoršily můj úsudek;  

• nebudu se účastnit závodů jako soutěžící;  

• budu ochoten odpovídat na otázky účastníků závodů; korektně a objektivně vysvětlím v případě 

potřeby svá rozhodnutí;  

• dobře se připravím na každé závody a seznámím se s příslušnými pravidly a předpisy FEI;  

• budu spolupracovat s organizátorem závodů a se svými kolegy;  

• budu přesný a budu se vhodně oblékat. 

 Zavazuji se vyhnout jakémukoli skutečnému nebo potencionálnímu střetu zájmů. Střet zájmů je 

definován jako jakýkoli osobní, profesionální nebo finanční vztah (včetně vztahů rodinných 

příslušníků), který by mohl ovlivnit rozhodování či objektivitu při plnění svěřené funkce. 

 Zachovám si neutrální, nezávislý a spravedlivý postoj vůči Sportovcům, majitelům, trenérům, 

doprovodnému personálu, organizátorům, další funkcionářům a zúčastněným stranám. Finanční 

a/nebo osobní zájmy nikdy neovlivní mé povinnosti a vynaložím veškeré úsilí, abych se vyhnul 

takovému případnému vnímání. Nebudu poskytovat žádné finanční příspěvky, dary v hotovosti nebo 

v naturáliích nebo jiné organizátorovi výměnou za to, že jsem byl jmenován do funkce. Pro zamezení 

jakýchkoli pochybností je platba cestovních výdajů a / nebo výdajů na ubytování funkcionářem FEI 

přijatelná. 

 Nebudu posuzovat nacionalisticky.  

Činnosti, které mohou vyústit ve střet zájmů po dobu vykonávání FEI funkce, jsou například:  

- být Chef d´Equipe nebo mít zodpovědnost/spoluzodpovědnost za výběr týmů a/nebo jednotlivců; - 

trénování Sportovců NF, která se účastní závodů a soutěžící by spadali pod mou jurisdikci;  



- být majitel/spolumajitel koně, který se účastní soutěží, pro které vykonávám funkci; 

 - finanční zisk z účasti majitelů, Sportovců, trenérů nebo organizátorů (s výjimkou např. diet 

povolených a upravených FEI pravidly). Stejné pravidlo platí i pro národní federace nebo jiné 

organizace, pokud finanční zisk přesahuje běžný zaměstnanecký poměr. Zaměstnanci Národních 

federací nesmí působit jako Prezident sboru rozhodčích, Hlavní komisař, Veterinární delegát nebo 

stavitel parkuru na mezinárodních závodech nebo mistrovstvích a hrách; 

 - úzký osobní vztah se Sportovcem, který se účastní soutěží, pro které vykonávám funkci;  

- nedávná péče o koně, který se účastní soutěží, pro které vykonávám svou funkci.  

Po zjištění možného střetu zájmů se zavazuji, že budu neprodleně informovat FEI (nebo Prezidenta 

sboru rozhodčích, pokud je střet zájmů zjištěn až v místě konání závodů).  

Pokud je to možné, je třeba se vyhnout konfliktům. Ty však mohou být spojeny se zkušenostmi a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro kvalifikování úředníků. Rovnováhu mezi konflikty a 

odborností upravují Všeobecná pravidla a pravidla jednotlivých disciplín. 

 Během vykonávání své funkce nebo při reprezentaci FEI se zdržím všech veřejných prohlášení, 

včetně prohlášení pro média nebo sociální média, která by mohla poškodit FEI nebo jezdecký sport 

obecně. To zahrnuje výroky, které by mohly způsobit zkreslené vnímání zkušeností.  

Nebudu sázet na Sportovce nebo koně, kteří se účastní FEI závodů nebo jinak získávat finanční 

prostředky plynoucí z umístění účastníků.  

Porušení závazků plynoucích z tohoto Kodexu a/nebo porušení FEI pravidel a předpisů mohou 

znamenat některou z následujících sankcí, jak stanoví pravidla FEI: 

 • varovný dopis;  

• povinnost zúčastnit se kurzu FEI a/nebo absolvovat zkoušku;  

• udělení pokuty;  

• pozastavení výkonu funkcí (prozatímně nebo po stanovenou dobu);  

• odstranění z FEI seznamu oficiálních představitelů;  

• další sankce uvedené v pravidlech jednotlivých disciplín. 


