
č.j. 2/2015 

Česká jezdecká federace 

disciplinární komise 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Disciplinární komise České jezdecké federace ve složení JUDr. Petr Toman, Mgr. Michaela Tichá 
Madarová a JUDr. Čeněk Šrubař, rozhodla ve věci stěžovatelky Nelly Gottweisové – generální 
sekretářky České jezdecké federace a obviněných Václav Drbal, nar. 23. 2. 1950, trvale bytem 
Královská cesta 340, Kolín, člen České jezdecké federace, Diana Uldrichová, nar. 2. 4. 1997, trvale 
bytem Eliášova 602/36, Praha 6, členka České jezdecké federace, Ranch Happy Hour o.s., IČ 227 
69 978, se sídlem Hlavní 10, Záboří nad Labem, člen české jezdecké federace a Blanka Košíková, 
nar. 3. 1. 1981, trvale bytem Hlavní 10, Záboří nad Labem, členka České jezdecké federace, o 
přihlašování, startování a umožnění startování obviněné Diany Uldrichové na závodech pořádaných 
Českou jezdeckou federací v roce 2015, zejména při Mistrovství České republiky v reiningu 2015 
(pořádaného ve dnech 12. – 13. 9. 2015 Ranchem Happy Hour o.s.) 
 

takto: 
 
I. Obviněný Václav Drbal se dle čl. 23 odst. 6 písm. a) disciplinárního řádu (dále 

jen DŘ) zprošťuje obvinění, že jako předseda Oblastního výboru Středočeské 
oblasti ČJF přihlásil na Mistrovství ČR v reiningu 2015 konaném ve dnech 12. - 
13. 9. 2015 jezdkyni Dianu Uldrichovou, ačkoli tato nebyla držitelkou platné 
jezdecké licence pro rok 2015. 

 
II. Obviněná Diana Uldrichová se uznává vinnou, že přestože jako členka ČJF 

věděla, že nevlastní licenční průkaz jezdce s vylepenou licenční známkou pro 
rok 2015 a startovala v roce 2015 na národních závodech, především pak na 
Mistrovství ČR v reiningu 2015 konaném ve dnech 12. - 13. 9. 2015, čímž porušila 
zejména ustanovení N1 odst. 5, N2 odst. 2, článku 113 a článku 118 Všeobecných 
pravidel ČJF ve znění platném od 1. 4. 2015 a dalších předpisů ČJF, čímž 
spáchala disciplinární provinění dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) DŘ. 

 
III. Obviněný Ranch Happy Hour o.s.  se uznává vinným, že jako člen ČJF a 

pořadatel Mistrovství ČR v reiningu 2015 konaném ve dnech 12. - 13. 9. 2015, 
přijal přihlášku do soutěží od jezdkyně Diany Uldrichové, ač věděl, že tato 
jezdkyně nevlastní licenční průkaz jezdce s vylepenou licenční známkou pro rok 
2015, a umožnil jí v těchto soutěžích startovat, čímž porušil zejména ustanovení 
N1 odst. 5, článku 113 a článku 118 Všeobecných pravidel ČJF ve znění platném 
od 1. 4. 2015 a dalších předpisů ČJF, čímž  spáchal disciplinární provinění dle 
čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) DŘ. 

 
IV. Obviněná Blanka Košíková se uznává vinnou, že jako členka ČJF a zástupkyně 

Ranch Happy Hour o.s. - pořadatele Mistrovství ČR v reiningu 2015 konaného 
ve dnech 12. - 13. 9. 2015, přihlásila do soutěží MČR jako jezdkyni Dianu 
Uldrichovou, tuto přihlášku za pořadatele přijala a tím umožnila Dianě 
Uldrichové start na MČR, ač věděla, že Diana Uldrichová nevlastní licenční 
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průkaz jezdce s vylepenou licenční známkou pro rok 2015, čímž porušila 
zejména ustanovení N1 odst. 5, článku 113 a článku 118 Všeobecných pravidel 
ČJF ve znění platném od 1. 4. 2015 a dalších předpisů ČJF, čímž spáchala 
disciplinární provinění dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) DŘ. 

 
V. Obviněné Dianě Uldrichové se dle čl. 3 odst. 1 písm. c) a f) DŘ ukládá 

disciplinární trest: 
 - diskvalifikace jezdkyně a všech pod ní startujících koní ze závodů, kterých se 

obviněná zúčastnila v roce 2015, a 
 - vyloučení z ČJF. 
 
VI. Obviněnému  Ranch Happy Hour o.s. se dle čl. 3 odst. 1 písm. f) DŘ ukládá 

disciplinární trest vyloučení z ČJF. 
 
VII. Obviněné Blance Košíkové se dle čl. 3 odst. 1 písm. f) DŘ ukládá disciplinární 

trest vyloučení z ČJF. 
 
VIII. Obvinění  Diana Uldrichová, Ranch Happy Hour o.s. a Blanka Košíková jsou 

povinni zaplatit společně a nerozdílně náklady disciplinárního řízení ve výši 
3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých), které musí být zaplaceny na účet 
České jezdecké federace číslo 1732702504/0600, variabilní symbol 22015 a to 
do 30 dnů od právní moci rozhodnutí. 

 
 

Odůvodnění: 
 
 
Disciplinární řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno na základě tří stížností Nelly Gottweisové 
– generální sekretářky České jezdecké federace (dále jen ČJF), doručené Disciplinární komisi 
České jezdecké federace (dále jen Disciplinární komise) dne 4. 12. 2015. 
 
Ve vztahu k Václavovi Drbalovi byla stížnost odůvodněna tím, že jako předseda Oblastního výboru 
Středočeské oblasti ČJF přihlásil na Mistrovství ČR v reiningu 2015 (ve dnech 12. - 13. 9. 2015) 
jezdkyni Dianu Uldrichovou, ačkoli tato nebyla držitelkou platné jezdecké licence pro rok 2015. 
 
Ve vztahu k Dianě Uldrichové byla stížnost odůvodněna tím, že jako členka ČJF, která nebyla 
držitelkou platné jezdecké licence pro rok 2015, startovala v soutěžích na Mistrovství ČR v reiningu 
2015 (ve dnech 12. - 13. 9. 2015). 
 
Ve vztahu k Ranch Happy Hour o.s. tím, že jako člen ČJF a pořadatel Mistrovství ČR v reiningu 2015 
(ve dnech 12. - 13. 9. 2015) přijal přihlášku do soutěží od jezdkyně Diany Uldrichové, ač tato nikdy 
nebyla držitelkou platné jezdecké licence pro rok 2015 a umožnil jí v těchto soutěžích startovat a ve 
vztahu k Blance Košíkové tím, že jako členka ČJF a zástupkyně Ranch Happy Hour o.s. - pořadatele 
Mistrovství ČR v reiningu 2015 - přihlásila do soutěží MČR jezdkyni Dianu Uldrichovou, tuto 
přihlášku za pořadatele přijala a tím umožnila Dianě Uldrichové start na Mistrovství ČR, a to i přes 
to, že od počátku věděla, že Diana Uldrichová nebyla nikdy držitelkou platné jezdecké licence pro rok 
2015. 
 
V jednání všech obviněných bylo spatřováno porušení Všeobecných pravidel ČJF, jakož i dalších 
vnitřních předpisů ČJF. 
 
Vzhledem k tomu, že z obsahu všech tří stížností vyplývala vzájemná souvislost, rozhodla 
Disciplinární komise o spojení věcí ke společnému řízení. 
 
Ve věci bylo nařízeno ústní jednání na den 2. 3. 2016. Jednání bylo nařízeno až na tento termín 
z důvodu nekontaktnosti a nečinnosti obviněných Diany Uldrichové a Blanky Košíkové, díky čemuž 



musela být prodloužena i lhůta k vyřízení stížností. Ta byla prodloužena Výkonným výborem ČJF do 
31. 3. 2016. K jednání byli řádně předvolání všichni obvinění, ti měli možnost se předem k věci 
písemně vyjádřit. Možnost písemného vyjádření využili pouze obviněný Václav Drbal a Blanka 
Košíková (i v zastoupení Ranch Happy Hour o.s.). Písemná vyjádření těchto obviněných plně 
koresponduje s jejich vyjádřeními učiněnými při ústním jednání. 
 
Při ústním jednání obviněný Václav Drbal uvedl, že ani on, ani sekretářka Oblastního výboru 
Středočeské oblasti ČJF paní Eva Kušková neobdrželi a ani nepotvrdili přihlášku obviněné Diany 
Uldrichové na Mistrovství ČR v reiningu 2015, a že je o to ani nikdo nežádal. Současně se vyjádřil ke 
zkouškám základního výcviku jezdců (dále jen ZZVJ), které se konaly dne 23. 5. 2014 v areálu 
Ranch Happy Hour o.s. pod záštitou Ivana Černocha. Tyto ZZVJ nebyly schváleny a vypsány žádným 
oblastním výborem, proběhly v rozporu s pravidly ČJF, neúčastnil se jich potřebný počet uchazečů 
(na což však mohla být stanovena výjimka), dvě účastnice (jedna z nich právě zde obviněná Diana 
Uldrichivá) nebyly členky ČJF a neměly potřebné garanty. K obviněné Uldrichové dále uvedl, že 
podle jejich evidence (oblastního výboru) jí nebyla nikdy fakticky licence vystavena, a to právě 
z důvodu pochybností o platnosti ZZVJ. Tímto problémem se oblastní výbor zabýval několikrát, 
prokazatelně i dne 6. 10. 2015 na svém jednání. Sekretářka oblasti s další obviněnou Blankou 
Košíkovou (zástupce mateřského subjektu obviněné Uldrichové) o tomto problému ohledně ZZVJ a 
následného zápisu Diany Uldrichové do systému evidence jezdců ČJF diskutovala několikrát 
(zejména přes e-maily a telefon). Pokud jde o platby Diany Uldrichové, tak ta uhradila členský 
příspěvek ve výši 100,- Kč za rok 2014 dne 23. 9. 2014 a za rok 2015 dne 15. 1. 2015. Poplatek za 
jezdeckou licenci uhradila Diana Uldrichová za rok 2014 až dne 23. 9. 2014 a v roce 2015 jej 
neuhradila vůbec. I z toho důvodu jí nebyla v počítačovém systému ČJF  registrace jezdce na rok 
2015 prodloužena. Číslo jezdecké licence bylo obviněné Uldrichové přiděleno předčasně na naléhání 
obviněné Košíkové v době, kdy byla sekretářka oblasti na dovolené a zastupovala ji jiná kolegyně, 
která jen sdělila aktuální pořadové číslo bez faktického vystavení licence. Vystavení licence 
podmínila doložením řádného složení ZZVJ a zaplacením příslušného poplatku. Na to byla obviněná 
Košíková prokazatelně a několikráte upozorňována. 
 
Obviněná Blanka Košíková za sebe i za obviněného Ranch Happy Hour o.s. uvedla, že 
obviněná Uldrichová je členkou ČJF od září 2014 a že členský poplatek za ni byl zaplacen opravdu až 
dne 23. 9. 2014, stejně tak jako poplatek za registraci jezdce na rok 2014. Obviněné bylo budoucí 
číslo licence obviněné Uldrichové sděleno po telefonu (č. B3581) s tím, že samotná licence bude 
vystavena až ve chvíli doložení úspěšného složení ZZVJ a zaplacení registračního příspěvku. 
Registrační příspěvek za jezdeckou licenci na rok 2014 byl zaplacen jak uvedeno výše, doklad o 
úspěšném složení ZZVJ obviněná nikdy nedoložila, neboť byl v tu dobu nedohledatelný. Podrobnosti 
o ZZVJ nebyly tehdy obviněné známy, vše organizoval Ivan Černoch a Ranch Happy Hour o.s. byl 
pouze pronajímatelem areálu pro konání ZZVJ. Zpětně (při řešení problematiky kolem licence 
obviněné Uldrichové) se obviněná dozvěděla, že ZZVJ zřejmě neproběhly podle pravidel ČJF, když 
obviněná Uldrichová nebyla v tu dobu členkou ČJF a na ZZVJ neměla garanta. Tento problém řešila 
obviněná se sekretářkou Oblastního výboru Středočeského kraje ČJF paní Evou Kuškovou někdy na 
začátku roku 2015, v době kdy chtěla prodloužit jezdeckou licenci obviněné Uldrichové. Výsledkem 
bylo sdělení paní Kuškové, že dokud se problém ohledně ZZVJ nevyřeší, není možné obviněné 
Uldrichové registraci jezdce prodloužit (z důvodu její možné neplatnosti), natož vystavit samotný 
licenční průkaz jezdce. Obviněná i přes to v roce 2015 nechala obviněnou Uldrichovou závodit a 
doufala, že se ZZVJ zpětně uznají a tím se i celý problém vyřeší. Obviněná se tak domnívala i 
z důvodu, že v minulé sezoně obviněná Uldrichová startovala bez problémů - dokonce i na 
Mistrovství republiky v reiningu 2014. Obviněná dodala, že pokud by obviněná Uldrichová nemohla 
startovat, tak by v počítačovém registračním programu ČJF gallop (ke kterému mají přístup všichni 
organizátoři závodů) svítila červeně.  Ona však nesvítila a na základě toho si obviněná myslela, že je 
vše v pořádku. Navíc nechtěla, aby obviněná Uldrichová ztratila kvalifikační závody potřebné na 
mistrovství ČR v roce 2015. Pokud jde o přihlášku na Mistrovství ČR v reiningu 2015, tak obviněná 
potvrdila, že tuto za obviněnou Uldrichovou vyplňovala pouze ona sama, a že tuto přihlášku 
nepředkládala ke schválení příslušnému oblastnímu výboru. Obviněná potvrdila, že dovolit obviněné 
Uldrichové zúčastnit se mistrovství v reiningu 2015 byla chyba, avšak ona čekala, že výkonný výbor 
vyřeší situaci rychleji a k problému nedojde. Obviněná potvrdila, že je jediným statutární zástupcem 



Ranche Happy Hour o.s., a že za tento subjekt nikdo na Mistrovství ČR v reiningu 2015 nekontroloval 
fakticky držení a platnost jezdeckých licencí. Ostatně u obviněné Uldrichové i z toho důvodu, že 
věděli, že ji nikdy neměla fakticky vystavenou. 
 
Obviněná Diana Uldrichová – ač byla řádně předvolána – se bez omluvy k jednání nedostavila a 
ani se nevyjádřila. Disciplinární komise postupovala podle čl. 22 odst. 3 DŘ a rozhodla bez její 
přítomnosti na základě podkladů, které měla k dispozici. 
 
Vedle vyjádření obviněných byly provedeny listinné důkazy - konkrétně zápisem o ZZVJ konaných 
dne 23. 5. 2014 v Krakovanech, záznamy z programu ČJF o člence Dianě Uldrichové, e-mailovou 
korespondencí mezi Blankou Košíkovou a Oblastním výborem Středočeské oblasti ČJF, e-mailovou 
korespondencí mezi Oblastním výborem Středočeské oblasti ČJF a Výkonným výborem ČJF, 
zápisem z jednání Oblastního výboru Středočeské oblasti ČJF ze dne 6. 10. 2015, propozicemi 
Mistrovství ČJF 2015 v reiningu, přihláškou Diany Uldrichové na Mistrovství ČR 2015 v reiningu ze 
dne 8. 9. 2015, kariérou jezdkyně Diany Uldrichové v roce 2015, jakož i dalšími podklady zajištěnými 
od ČJF. 
 
Z těchto listinných důkazů vyplývá, že ZZVJ v Krakovanech dne 23. 5. 2014 nebyly vypsány žádným 
oblastním výborem ČJF, nebyly ČJF schváleny a tedy nebyl ČJF ustanoven ani hlavní komisař. 
Těchto ZZVJ se účastnili jen tři uchazeči, z nichž ani jeden neměl garanta a dva z nich nebyli v době 
skládání ZZVJ členy ČJF.  ZZVJ měly dle protokolu úspěšně složit všichni uchazeči. Obviněná 
Uldrichová se stala členkou ČJF dne 23. 9. 2014 a je jí dosud. Téhož dne obviněná Uldrichová 
zaplatila poplatek za registraci jezdce na rok 2014, načež jí bylo ČJF přiděleno pouze předběžně číslo 
licence B3581 bez faktického vystavení průkazu jezdce. To bylo odloženo až do doby doložení složení 
ZZVJ. Po dohledání výsledku ZZVJ došlo ke zjištění nedostatků a neoprávněnosti konání ZZVJ a do 
vyřešení tohoto problému bylo oblastním výborem odmítnuto faktické vystavení licenčního průkazu 
i prodloužení registrace jezdce pro rok 2015. Věc byla dle vyjádření oblastního výboru postoupena 
na k řešení Výkonnému výboru ČJF. O platnosti či neplatnosti ZZVJ dosud žádný orgán ČJF 
nerozhodl. Obviněná Košíková problém kolem platnosti ZZVJ a prodloužení registrace obviněné 
Uldrichové řešila aktivně s oblastním výborem od listopadu 2014 a byla o všech vadách informována. 
Mistrovství ČR v reiningu  2015 se konalo ve dnech 12. až 13. 9. 2015 v areálu Ranch Happy Hour 
o.s. v Krakovanech. Přihlášku na toto mistrovství podala za obviněnou Uldrichovou obviněná 
Košíková. Přihláška nebyla schválená předsedou ani sekretářem příslušného oblastního výboru. 
Obviněná Košíková přihlásila obviněnou Uldrichovou na mistrovství v roce 2015 i přesto, že věděla, 
že obviněná Uldrichová nikdy nevlastnila licenční průkaz jezdce, na němž by měla být vylepena 
licenční známka pro rok 2015. Vedle tohoto mistrovství se obviněná Uldrichová v roce 2015 účastnila 
i několika dalších závodů. Všichni obvinění jsou ke dni rozhodnutí členy ČJF. 
 
 
Podle ustanovení N1. odst. 5 Všeobecných pravidel ČJF, platných od 1. 4. 2015, jsou všichni členové 
ČJF povinni dodržovat pravidla jezdeckého sportu ve smyslu Stanov a dokumentů ČJF. 
 
Podle ustanovení N2 odst. 2 Všeobecných pravidel ČJF každý závodník, který chce startovat na 
národních závodech, musí vlastnit licenci, vydanou příslušným orgánem ČJF s výjimkou jezdců 
jiných vyjmenovaných NF. 
 
Dle ustanovení N 12 Všeobecných pravidel ČJF podrobné podmínky startů na MČR stanoví ČJF ve 
Sportovně technických podmínkách na příslušný rok.     
 
Dle ustanovení čl. 113 Všeobecných pravidel ČJF národní úpravy musí mít každý závodník, který chce 
získat povolení ke startu na národních závodech, platnou licenci pro daný rok vydanou příslušným 
orgánem ČJF. Při velmi závažných nebo opakujících se porušení pravidel, stanov nebo platných 
zákonů a nařízení, při závažném nesportovním chování nebo nečestném jednání se postupuje podle 
disciplinárního řádu ČJF. Odvolání postiženého nemá odkladný účinek. 
 



Dle ustanovení čl. 118 Všeobecných pravidel ČJF musí odpovědná osoba (za kterou se považuje 
mimojiné jezdec, majitel koně či doprovodný personál) znát své právní povinnosti včetně 
odpovědnosti podle výkladu Všeobecných a Veterinárních pravidel. Neznalost stanov, pravidel a 
předpisů nezbavuje odpovědnou osobu odpovědnosti. Podle národní úpravy v národních soutěžích 
je za výběr a přihlášení koní klasifikovaných do soutěží a závodů zodpovědný přihlašovatel (vysílající 
subjekt nebo jednotlivec). Pořadatel odpovídá za správnou prezentaci, za správnou a včasnou 
přípravu startovních listin jednotlivých soutěží, přípravu listin rozhodčích, kontrolu jezdců a koní, 
včetně jejich kvalifikace a zdravotních karet.   
 
Podle Stanov ČJF (čl. 4) se členem ČJF může stát každá fyzická osoba (provozující i neprovozující 
živnost související se jezdectvím) a právnická osoba, která splní podmínky uvedené v těchto 
stanovách a řádech ČJF. Členství fyzické osoby v ČJF je dobrovolné a vzniká na základě písemné 
přihlášky schválením oblastním výborem ČJF a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši. 
 
Podle čl. 5 Stanov je každý člen ČJF povinen  mimojiné dodržovat stanovy ČJF, usnesení konference 
ČJF a konference oblasti ČJF, rady ČJF a výkonného výboru ČJF, disciplinární komise ČJF, popř. 
dalších orgánů, pokud to vyplývá z předpisů ČJF včetně pravidel jezdeckého sportu vztahujících se k 
dané disciplíně a veterinárních pravidel; jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno ČJF; řádně 
a včas platit členské příspěvky a další poplatky stanovené příslušnými orgány ČJF. 
 
Podle pravidel pro vzdělávání v ČJF k získání jezdecké licence v reiningu je třeba, aby byl uchazeč 
členem ČJF a vykonal zkoušku základního výcviku jezdce. Minimální počet uchazečů je 6 maximální 
20. Přihláška ke zkouškám ZZVJ musí být potvrzena instruktorem jezdectví nebo trenérem s platnou 
licencí, který je garantem připravenosti uchazeče k ZZVJ. Garant uchazeče je spoluodpovědný za 
úspěšnost uchazeče u ZZVJ a musí být osobně přítomen po celý průběh konání ZZVJ. Konání ZZVJ 
zajišťuje příslušný oblastní výbor, který vybere ze seznamu komisařů ČJF hlavního a ostatní 
komisaře oblastní výbor. 
 
Podle Sportovně technických podmínek ČJF 2015 přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a 
kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF.    
 
Podle pravidel reiningu 2015 musí národní soutěže včetně mistrovství splňovat požadavky 
Všeobecných pravidel ČJF a pravidel reiningu FEI. Těchto reiningových soutěží se smí zúčastnit 
pouze jezdec ve věku 12 let a starší s platnou licencí ČJF. Soutěžní dvojice se mohou kvalifikovat na 
Mistrovství ČR v reiningu pouze podle schválených Sportovně technických podmínek pro příslušný 
rok. 
 
 
S ohledem na výše uvedené považuje Disciplinární komise za prokázané, že obviněný Václav Drbal 
nepřihlašoval, nekontroloval a ani neschvaloval přihlášku Diany Uldrichové na Mistrovství ČR v 
reiningu 2015 (které se mělo konat ve dnech 12. - 13. 9. 2015) - když mu tato nebyla nikdy ke schválení 
předložena, a z toho důvodu je nutné jej zprostit obvinění dle čl. 23 odst. 6 písm. a) DŘ v plném 
rozsahu, neboť nebylo prokázáno, že došlo k jednání, v němž bylo spatřováno disciplinární 
provinění. 
 
To však nelze konstatovat u zbylých tří obviněných, kteří se (každý trochu odlišným způsobem) 
dopustili zvlášť závažných porušení pravidel ČJF. 
 
U obviněné Diany Uldrichové považuje Disciplinární komise za prokázané, že tato nikdy nesplnila 
podmínky pro to, aby byla zaregistrována jako jezdkyně ČJF, tedy jí ani nemohl být vystaven licenční 
průkaz jezdce. Disciplinární komise totiž zkoumala jako předběžnou otázku platnost ZZVJ 
v Krakovanech, které se konaly dne 23. 5. 2014 a dospěla k závěru, že tyto ZZVJ a v návaznosti na to 
i jejich výsledky, je třeba považovat za absolutně neplatné (z důvodu jejich neschválení oblastním 
výborem, s ohledem na nemožný počet uchazečů, absenci garantů a v neposlední řadě s ohledem na 
to, že obviněná (a další uchazečka) nebyly v době ZZVJ členky ČJF). Nicméně vzhledem k tomu, že 
předmětem tohoto řízení je pouze provinění obviněné (a dalších) v jezdecké sezoně 2015, dovršené 



Mistrovstvím ČR, je třeba se zabývat vedle toho i dalšími zásadními pochybeními ze strany obviněné 
v tomto aktuálním roce. Jimi je bezesporu to, že ani obviněná ani její mateřský subjekt (Ranch Happy 
Hour o.s.) registraci jezdce v roce 2015 neprodloužili a neuhradili ani registrační poplatek (který je 
předpokladem pro vystavení a vylepení štítku na daný rok do licenčního průkazu jezdce). Problém je 
tedy nejen v tom, že obviněná nikdy fakticky nevlastnila licenční průkaz jezdce, ale zejména pak i v 
tom, že si nikdy neprodloužila registraci na rok 2015 a nezaplatila za ni stanovený poplatek. Bez toho, 
aniž by obviněná učinila tyto – mezi všemi členy ČJF základní a obecně známé - kroky směřující k 
možnosti startovat v další sezoně, startovala bez dalšího v národních soutěží i v roce 2015. A to i přes 
to, že v tu dobu již prokazatelně řešila problém kolem neplatných ZZVJ a pochybností o přidělení 
licenčního čísla. Obviněná i její mateřský subjekt již na přelomu roku 2014/2015 věděli, že je z výše 
zmíněných důvodů problém s prodloužením registrace jezdce a i s vydáním potřebného licenčního 
průkazu, který jí do té doby nebyl nikdy ČJF - právě z důvodu tolika pochybností - vydán. Bez toho, 
aniž by měla kdy obviněná Uldrichová platný licenční průkaz jezdce s vylepeným platným štítkem 
pro příslušný rok 2015, účastnila se bez dalšího závodů i v tomto roce – a to dokonce i takových 
závodů jako je Mistrovství ČR. 
 
U obviněného Ranch Happy Hour o.s. považuje Disciplinární komise za prokázané, že přestože 
obviněná Uldrichová nikdy nevlastnila licenční průkaz jezdce s vylepenou licenční známkou pro rok 
2015, tuto přihlašoval do soutěží v roce 2015, její přihlášky do soutěží přijímal a umožňoval jí tak 
startovat na závodech v roce 2015 – včetně Mistrovství ČR v reiningu konaných tímto subjektem 
v Krakovanech ve dnech 12. až 13. 9. 2015. 
 
U obviněné Blanky Košíkové považuje Disciplinární komise za prokázané, že tato minimálně od 
konce roku 2014 věděla o možné neplatnosti ZZVJ, kterých se obviněná Uldrichová dne 23. 5. 2014 
účastnila; věděla o tom, že v době kdy obviněná Uldrichová skládala ZZVJ, tato nebyla členkou ČJF 
– a to i proto, že za ni první členský poplatek platila až 23. 9. 2014. Obviněná věděla i o dalších 
důvodech, proč by měly být ZZVJ prohlášeny za neplatné. I přes to všechno umožnila obviněné 
Uldrichové (jako zástupce jejího mateřského subjektu) startovat nejen v roce 2014, ale zejména pak 
i v roce 2015 (tj. v době, kdy již problém s ČJF sama aktivně řešila); obviněnou Uldrichovou v roce 
2015 nadále přihlašovala do soutěží, za Ranch Happy Hour o.s. přijímala její přihlášky a umožňovala 
jí tak startovat i na vlastních závodech – včetně Mistrovství ČR v reiningu ve dnech 12. až 13. 9. 2015. 
 
S ohledem na uvedené a na provedené dokazování má Disciplinární komise za prokázané, že: 
 
- Obviněná Diana Uldrichová porušila jakožto členka ČJF a odpovědná osoba svým jednáním 

zejména ustanovení N1 odst. 5, N2 odst. 2, článek 113 a 118 Všeobecných pravidel ČJF, ve znění 
platném od 1. 4. 2015, dále článek 5 Stanov ČJF, Sportovně technické podmínky ČJF 2015, 
pravidla reiningu 2015, jakož i další předpisy ČJF; 
 

- Obviněný Ranch Happy Hour o.s. porušil jakožto člen ČJF a odpovědná osoba svým jednáním 
zejména ustanovení N1 odst. 5, článek 113 a 118 Všeobecných pravidel ČJF, ve znění platném od 
1. 4. 2015, dále článek 5 Stanov ČJF, Sportovně technické podmínky ČJF 2015, pravidla reiningu 
2015, jakož i další předpisy ČJF; 

 
- Obviněná Blanka Košíková porušila jakožto členka ČJF a zástupce odpovědné osoby Ranche 

Happy Hour o.s. svým jednáním zejména ustanovení N1 odst. 5, článek 113 a 118 Všeobecných 
pravidel ČJF, ve znění platném od 1. 4. 2015, dále článek 5 Stanov ČJF, Sportovně technické 
podmínky ČJF 2015, pravidla reiningu 2015, jakož i další předpisy ČJF. 

 
Tímto jednáním všichni tři obvinění naplnili znaky disciplinárního provinění dle čl. 2 odst. 1 písm. 
a) a b) DŘ (jednali v rozporu se Stanovami a jinými vnitřními předpisy a rozhodnutími ČJF a dále 
jednali v rozporu s pravidly jezdeckého sportu) a lze konstatovat, že se jej dopustili vědomě 
v nepřímém úmyslu. 
 
 



O druhu a výměře trestu rozhodla Disciplinární komise u všech tří obviněných dle čl. 3 odst. 1 
písm. f) DŘ (vyloučení z ČJF), neboť se všichni dopustili zvlášť závažného, úmyslného, dlouhodobého 
(resp. trvalého) porušování základních pravidel ČJF (nejen obecných, ale i sportovních). 
Disciplinární komise dospěla k závěru, že nepostačí uložení jiného druhu trestu. Uložení mírnějšího 
trestu by bylo totiž zcela nepostačující a nezohledňovalo by intenzitu a vážnost disciplinárního 
provinění proti základním principům jezdeckého sportu a ČJF jako takové. Ani jeden z obviněných 
neprojevil lítost nad svým pochybením, naopak - jak vyplývá z výpovědi obviněné Košíkové - všichni 
obvinění doufali, že jim jejich chování zpětně projde. 
 
Obviněným přitěžuje i ta skutečnost, že pravidla ČJF porušovala dlouhodobě, ještě před rokem 2015 
(v jezdecké sezoně 2014), a že v porušování pravidel pokračovali stejným způsobem a zcela vědomě 
i v následujícím roce 2015. Namísto, aby obviněná Uldrichová složila nové (již platné) ZZVJ, i nadále 
obviněná Uldrichová startovala na národních soutěží bez licenčního průkazu jezdce a obviněný 
Ranch Happy Hour o.s. v zastoupení obviněnou Košíkovou jí v tomto přímo napomáhali. Jednání 
obviněných je nejen v rozporu s pravidly jezdeckého sportu a dalšími pravidly ČJF, ale je nutné je 
označit i za závažně nesportovní a nečestné. 
 
U obviněné Diany Uldrichové byl navíc uložen trest dle čl. 3 odst. 1 písm. c) DŘ (diskvalifikace jezdce 
a všech pod ním startujících koní ze všech závodů v roce 2015), neboť jak patrno z provedeného 
dokazování a jeho výsledků, obviněná v tomto roce startovala na závodech bez licenčního průkazu 
jezdce s platným licenčním štítkem pro rok 2015. Pro případ, že obviněná získala nějaké ceny, je 
třeba je pořadateli závodů vrátit. 
 
Nad rámec výše uvedeného Disciplinární komise konstatuje, že porušení pravidel ze strany 
obviněných nemá dopad jen na „sportovní“ kariéru obviněné Uldrichové, ale i na sportovní kariéru 
ostatních členů ČJF, kteří se společně s ní zúčastnili soutěží družstev, a kteří díky ní a její 
diskvalifikaci ze všech závodů, přijdou o umístění a ceny. 
 
 
O nákladech řízení rozhodla Disciplinární komise ve smyslu čl. 25 odst. 1 a 3 DŘ, kdy tento 
stanovuje náklady řízení za disciplinární řízení v případě shledání viny obviněného před 
Disciplinární komisí ve výši 3.000,- Kč. 
 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení 
k Disciplinární komisi prostřednictvím generální sekretářky ČJF. 
 
 
V Praze dne 23. 3. 2016 
 
 
 
 
 
      Disciplinární komise České jezdecké federace 
      za správnost: Mgr. Michaela Tichá Madarová 
 




