
Výkonný výbor
Zátopkova 1,0012,1,60 17 Praha 6 - Strahov

R:OZHODNUTI
Výkonnýýbor České jezdecké federace ve složení Ing. Olga Plachá, JUDr. Kateřina fuhová, Jaroslav
Hupka, Bohumil Rejnek, rozhodl ve věci stěžovatelky Nelly Gottweisové - generální sekretářlcy
České jezdecké federace a obviněných Diany Uldrichové, nar. 2. 4. Lgg7, trvale bytem Eliášova
6oz/g6, Praha 6, členlg České jezdecké federace, zastoupené advokátem JUDr. Pavlem Brachem, č.

ČAX 467z, subjektu Ranch Happy Hour o.s., IČ zz7 69 978, se sídlem Hlarmí to, Záboři nad
Labem, člena České jezdecké federace, a Blanlcy Košíkové, nar. 3. r. r98r, trvale bytem Hla,,rní ro,
Záboíi nad Labem, členky České jezdecké federace, oba zastoupení advokátkou Mgr. Gabrielou
Beckertovou, PhD., t. ČeX 4759, o odvoláních obviněných proti rozhodnutí Disciplinární komise
ČJF ze dne z3. g. zot6, éj. zl zot5

III.

takto:

Odvolání obviněné Diany Uldrichové ze dne 2L. 4. zo16 proti rozhodnutí
Disciplinární komise ČJP ze dne 23. 3. zot6, čj. z/zol.5, se dle ustanoveni z7.4.
písrn. d) Disciplinárního řádu ČJF zamítá.

Odvolání obviněné Blanky Košíkové ze dne 18. 4. zol.6 proti rozhodnutí
Disciplinární komise Č.lr ze dne 23. 3. zo116, éj. z/zor5, se dle ustanoveni z7.4.
písm. d) Disciplinárního řádu ČJF zamítá.

Odvolání obviněného subjektu Ranch Happy Hour o.s. ze dne 18. 4. zo16 proti
rozhodnutí Disciplinárníkomise ÓJF ze dne z3.3. zo16, ěj. z/zot5, se ruší
v části wýroku o trestu (bod VI. wýroku), a nově se rozhoduje tak, že se
obviněněmu subjektu ukládá dle čl. i odst. r písm. d) Disciplinárního řádu ČIF
disciplinární trest peněžité pokuty ve wýši 3o.ooo,- Kč, která musí bý,t zaplacena
na účet České jezdecké federace číslo t7327o25o4/o6oo, variabilní symbol
2zot1nejpozději do 3o dnů ode dne prár,rrí moci tohoto rozhodnutí;vezbývajici
části se odvolání zarniá.

Obvinění Diana Uldrichová, Ranch Happy Hour o.s. a Blanka Košíková jsou
povinni zaplatit společně a nerozdílrrě kromě paušální částky nákladů frzeni
před Disciplinární komisí Č.lr ve wýši 3.ooo Kč rovněž paušální částku nákladů
íizenipřed Výkonnýrn výborem ve wýši 5.ooo,- Kč, a to na účet Ceské jezdecké
federace číslo r7327o25o4/o6oo, variabilní symbol 22o1,5 do 3o dnů od právní
moci tohoto rozhodnutí.
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odůvodnění:

Disciplinární řízeníve výše uvedené věcibylo zahájeno na záHadě ří sdžrosťNellyGottweisové
- generální sekretářky České jezdecké federace (dále jen ěIF), doručené Disciplinární komisi
České jezdecké federace (dálejen Disciplinární komise) dne 4.12.2cl75. Dne z3. g. zotíq,dala
Diciplinární komise rozhodnutí, proti kterému byla Výkonnému .Yboru doručena odvolání
obviněných Diany []ldrichové, Blanlly Košíkové a subjektu Ranch Happy Hour o.s.

I. Odvolání Diany Uldrichové

Obviněná členka ČJF Diana LIldrichová byla Disciplinární komisí uznána vinnou, že přestože jako
členka Č.rF věděla, že nevlastní licenční průkaz jezdce s vylepenou licenční známkou pro rok 2015,
startovala v roce 2015 na národních závodech, především pak na MistrovsM ČR v reiningu 2015
konaném ve dnech 12. -13. g. 2oL5, čímž porušila zejména ustanovení Nr odst. 5, N2 odst. z, článku
rr3 a ělánku rr8 Všeobecných pravidel ČJF ve znéniplatném od r. 4. 2015 a dalších předpisů ČJF.
Obviněné byl uložen disciplinární trest vyloučení z české jezdecké federace.

Výkonný výbor projednal námitky obviněné obsažené vjejím odvolání a uvádí knim (dle bodů
uvedených v odvolání) následující:

1.

Obviněná v odvolání uvádí, že dle č1. 19. z Disciplinárního řádu je disciplinární orgán povinen věc
projednat a rozhodnout do z měsíců od zahájení disciplinárního íizeni, a ve spojení s ď. z3. 4. písm.
d) má obviněná zato,že disciplinární orgán měl írzení zastavit.

K této námitce Výkonný vYbor uvádí, že Disciplinární komise postupovala sprármě, neboť dle
zjštěných skutečnosť vyťila svého práva požádat o prodloužení lhůty k projednání a rozhodnutí
nadřízený disciplinární orgán dle čl. r9.5 Disciplinárního řádu. To Disciplinární komise učinila, svůj
postrrp řádně odůvodnila, a nadřízený disciplinární orgán, tedyVýkonnývýbor, žádosti Disciplinární
komise o prodloužení lhůty qlhověl a prodloužil termín k rozhodnutí do 3r. 3. zo16. Disciplinární
komise pak rozhodla ve věci v prodloužené lhůtě dne z3. g. zot6 v souladu s Disciplinárním řádem.

Výkonný rýbor poukazuje na fakt, že obviněná Uldrichová po většinu disciplinárního řízení
s disciplinární komisí nekomunikovala, řlzeni záměrně protahovala a na nařízené ústní jednání se
bez omlrrvy nedostavila. Prodloužení řízení takbylo způsobeno mimo jiné i jejím přístupem.

.,

K argumenfu obviněné o nejednoznačnosti a nepřezkoumatelnosti vfroku II. rozhodnutí Discipli
nární komise uvádějícího pouze článku z jednotlivých předpisů, nikoliv již jejich jednotlivé odstavce,
Výkonný.rýbor uvádí, že uvedenou námitku nesdílí. Popis disciplinárního provinění považuje Vý-
konnývýbor za dostatečně srozumitelný, urěiý a nezaměnitelný s jiným případný.rn skutkem. Odkaz
na jednotlivá ustanovení je pak dostatečně určitý a rorměž srozumitelný, neboťr,ytýkané jednání na-
chází vjednotlivých disciplinární komisí citovaných ustanoveních své jasné rryjádření. Pro odstra-
něníveškerychpochybnostíVýkonnýýborkonstatuje, žejednáním obviněné Uldrichové došlok po-
rušení těchto konkrétních předpisů:

- ust. 5.z.r Stanov ČJF, podle něhož je povinností každého člena ČJF ,,dodržouat stanouy Ú|
usnesení konference Č,lP a konference oblastí ČIF, rady ÚP a uýkonného uýboru ČIF, dis-
ciplinární komíse ÚF, popř. dal§ch orgónů, pokud to uyplýuá z předpisů ČIF učetně pra-
uidel j ezde ckého q) ortu u ztahujících se k dané dis ciplíně a u eterinárních pr auidel" ;- národní úprary článku rr3 Všeobecných pravidel ČJF, podle nň ,J{aždý záuodník, který chce
získat pouolení ke startu na národních záuodech, musí mít platnou lícenci pro daný rok uy -
danou příslušný m org ánem ÚF' ;
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- ďánkuV odst. r Registračního a přestupního, řádu, podle něhož Jezdci..;, lďeří chtějípŮso-
bit při zÁuodech oák í"h orgorboroiycrt Č.rr a rU ... musíbýt členg ÚF regístrouanými
po ťIle tohoto Re g istr ačního a př e stupního ř ádu u daném kalendďním ro ce" ;

- haotu VII odst. r Registračního a přestupního řádu, podle něhož Jicenční průkaz jezdce a

funkcionáře je platný pouze suylepenoulicenčníznámkounapnslušný kalendářnírok";
- ěIánku VII odst-. z Rěgistračního a přesfupního řádu, podle něhož *Prod]ouŽení platnosti li-

cenčního průkazupróuádí selcretář příslušné oblasti ČIF nazáHadě uyplněnéhoformuláře
,,Žádost o prodlotžení platnosti licenčního průkazu jezdce afunkcionáře" a dokladu o za-'placení 

licenčního poplátlal za prodlotĚení platnosti licenčního průkozu u daném kalendář-
nímroce*;

- článku VII odst. 3 Registračního a přestupního řádu, podle něhož ,,ProdlouŽení platnosti lÍ-
cenčního průkazuje Úyznačeno u licenčním průkazuuglepením ročníIicenční známka"; ,

- Sportorrn8-techniCtcýcň podmínek ČJr zor5, podle nichž ,,PřihlóšW akualifikac9 pro Yq!
u&ech disciplín a kalegorií kontroluje a pofurzuje předseda nebo oblastní sekretář uysílající
oblasňÚF.*

Výkonný výbor rovněž konstafuje, že jednáním obviněné []ldrichové došlo i k porušení č1. rr8 odst.
r á z Všóobecných pravidel, znichžr,yplývá, že osobou odpovědnou za dodržování pravidel je jezdec,

ktery musí znát svéprármí povinnosti včetně odpovědnosti dle ýHaduVšeobecných a V_eterinárních
pravidel. ,Neznalo{t Stanou, prauidel předpisů nezbauuje Odpouědnou osobu odpouědnosti."

Výkonný ýbor rorměž poukazuje na znění ďánku XVI Registračnílo a přestupního_řádu, který
urrádí, ,,-Porušeníustanďuenítoh.oto Registračního apřestupního řádu se pouažuje zahrubé pota-
šení pouinností člena ČJn, k iehož řešení je příslušný discípltnární orgán aIF' a konstatuje, Že

zejména podle tohoto ustanovení si musela být obviněná []ldrichová vědoma, že porušení výše cito-
viných ustanovení, jež byla podle čl. 5.z.r Stanov ČJF povinna dodržovat, je považováno členskou
zákÍadnou ČJF zahrubé porušení povinností člena ÚF a případný disciplinární postih bude odpo-
vídat i závažnosti takového porušení.

3.
ÓU"io6oa Uldrichová ve svém odvolání namítá, že až do zahájeni disciplinárního řízení byla v dobré
víře, že zkoušku záHadního výcviku jezdců (dále již jen ,,ZT,IJ") v roce zor4 řádně složila a Že byla
v roce zor5 držitelkou platrré licence jezdce.

Výkonný výbor dospěl k závěru, že jeji obrana je v rozporu se zjištěnými skutečnostmi a dŮkazy.

Pokud ide o řádné složení 7Z{J v roce 2oL4, je zcela nepochybné, že podmínkou složení 7-TYJ je
členstvi v Č;r (viz napříHad Registrační a přestupní řád ÚP, čt. V, odst. r). Obviněná se zúčastnila
7AIJ v květnu 2o14-a ďenkou ČJF se stala až v záĚí 2ot4. Aniž by bylo třeba přihlížet k dalším
pochybením, k nimž současně došlo (nepřítomnost garanta a další), včetně pochybení samotné
ÓU"iňC"e Uldrichové , je zíejmé, že obviněná Uldrichová věděla, že v květnu 2c14, kdy se zúčastnila
Z^IJ,nebyla členkou ČJP a výsledky 7,T,IJ jsollproto neplatné.

Zde jetřeba připomenout, že tato část jejího jednání není součástí skutku, jímž byla obviněná uzyír;ng

vinnou a za-n€iž byla potrestána, pouze dokresluje buď absolutní nezna]ost obviněné záHadních
předpisů ČJF, nebo j eji zce|a píeziravý přístup k nim.

Obviněná byla uznána vinnou tím, že v roce 2oI5, kdy jfi byla ďenkou Č.lP se všemi_povinnostmi
z toho vyplfuajícími, nebyla držitelkou jezdecké licence, a přesto se zúčastnila jezdeclcých soutěŽÍ,
zejména inistrávswí čX.Zarery Disciplinární komise v toŇo směru jsou zcela sprár,né a Výkonný
'r.ýbo. na ně pro stručnost odkázuje. Ďodává, že podle čl. VII. odst. r Registračního a přestupního
íádu ,,ticenční průkaz jezdce a funkcionáře je platný pouze s uylepenou licenční známkou na
přístúný kateidářní rÓlc." podle č1. VII. odst. 3 Registračního a přesfupního íádu ,,Prodloužení
platnosňlicenčního pnikazuje uyznačeno u licenčnímprůkazuuylepenímročnílicenční známlca-"
bbrrirrěná L]ldrichová nebyla držitelkou licenčního průkazu jezdce s vy,lepenou licenční známkou pro
rok zot5, a přesto se zúčaŠtnila závodů a MistrovsM republiky, což je v rózporu s předpisy ČJF, které



musela obviněná 1]ldrichová jako členka ďF znát a respettol,at. Nejednl^se zde o PochYbení ČJF,

"ýĚJ "ú"iněné, "*"r 
já to právě ona, která musí. vědět, že se ár,odů TŮŽ" zúČastnit Pouze

;"yló;.";tni ticeneňi známkou o1o iok, v němž_závodí. Ktomg prokazatelně nedoŠlo. Výkonný

wúáiprot" o"u.rěá obrrirrerre údrichové, Íe nevěděla, že nemá n|ámou jezdeckou licenci Pro rok

íors ishodně . oi."ipri"áÁi komisí konstatuje vědomé porušení výše uvedených Částí PředPisŮ
č.lr.

4' r ^f, ^ rr _,_ I-1^:^^-- _-^-l^*,'
obviněná ve svém odvolání namítá, ževycházela z informací v systému ACE Gallop, kde jsou vedeni

;""aci ČJF, a domnívala se proto, žemílže startovat na závodech.

K této skutečnosti Výkonný výbor uvádí, že jde o osobní odpovědnost obviněné, jďikoŽ jen ona Sama

""jiép" "cáé|a, 
že;ňri.yrtavenou jázdóckou licenci pio rok 2oL5. Minimálně ztoho, Že futo

j"ial"r.r" licenci 
""r"pr"tÍ". 

Óstatně sama obviněná []lárichová ve svém odvolání Potw_zuie, Že jí
iivrá pr"tÚ" 

"u 
p.oaro,rŽe"i j""ae"té licence pro rok.zor5 wácena. Tedy yěděl7, Že jelde9ká licence

;áúyi" zaplace'na, Ái:" nezbytnou p_odmínkou jejího-vystavení. Ror,ryrěŽ tak věděla, Že známku

r. 
"ár"p""i 

nikdy 
""ottiz"ú. 

iá i.o,, ále názoru Výkonnéňo úb9ry natolik jasné informace , z nichŽ
j;il;á;S"ě ,vpryrá zákaz staňů v roce 2015. Ňní podstafný {ůyod, proč obviněná Uldrichová
j."á""to" licencí ňŇÚÚ, nýbrž postačuje pou}iá, dostatečně prokázaná skuteČnost, Že ji
nevlastnila.

S námitkou, že i další členové čJF porušili své povinnosti a pravidla 9{,Yýt o"ný výbor_sou}rlasÍ,

To však nemá vliv na orou"i odpovědnost kažďého, kdo v rozporu_s předpisy 9o9tupuje.r._.tegb.ec.ně
uznáváno, že přípaán6Ó"hyb"ií dalších osob nezbavuje odpovědnósti toho, kdo rovněŽ Př_e{PPY

p"Ňr. r"r. tó-i, ři;io"ito přípa{ě. I kdř do§9 lisouEěž.rému porušení povinnosť da]ŠÍmi

l-u"*i (zÁezejména obviněnoŮ ťosikolrou a mateřslcým subjektem Ranch Hu_pP._Y Hour, kteří měli

,^^^t it""ti Óu1riococ Uldrichové na závodech, zejména na MistrovsM republiky zo|51a isou za

i, t"r.c ai*ipri"ar"e 
"unaoi), 

ale i dalších osob, nez6avuje to odpovědnosti obviněnou Uldrichovou.

5, v l y,,,____-:^ y

obviněná dále rrvádí, že v roce zor5 startovala na jezdeclcých závodech vícekrát, zČehoŽ usuzuje, Že

orgány ČIF si muselybfivědomy daného stavu.

Dle zjštěných skutečností výkonný výbor uvádí, že obviněná v roce 2015 startovala téměř ýhradně
.ru 

"árrod"ár, 
poraáanir"tr .oul"ttá* Ranch Happy Hour o.s. v Krakovanech (celkem S zry9{Ů

vKrakovanech a i páru" záiody v Kozlovicí"ň)-.-přito* práye _n""s.lluppy Hour.je dalším

obvinenym spoter"o's" zástuplq,.ní tohoto zubjekú obviněnou BlaŇou KoŠÍkovou. ,,Orgánem.CJF"

i;k;drt" pripaac ugu ňurir.u rošíková, któa se významnou měrou podÍIela na jednání obviněné

a v podstatě jej umožnila.

Výkonný výbor konstatuje, že otgánem ČJF není poil{atel závodů ne|o jehlnieds._"1l?Llj§Yd
páruauá.,,o"po., . próabi.v ďF umožní obviněné účast na závodech, nejedná se o souhlas CJF
s tímto postupem u"i t .oirús s tím, že byla pravidla porušena, ilk se mylně domnívá obviněná

ua.i"t órra. cj.gaďČJF j;"ÝrlovnÉ orr"á".rý., ust. 7.i Stanov čJP a pouze §rto orgány projelují

"ůll 
čJŤ. Ú"#Ó.áarry Č;r pátri i oblastní výbor. Dle zjištění Výkonného 

"ýb9]u 
si_na posfup

obviněné []ldrichové i Košíkové v souvislostí-se 7,D,IJ opakovaně stěŽowal u Výkonnéh9_1_"Ýboru

.tr"áoa"rr"ý outuŇ úro., t o*ret"ě jeho předsedaVác|iv lrrbal !|z qo§.atkem roku 2015,. Výkonný

,iruo..ortádl o tom, i"*áavtproti oĚvinenC Utdrictrové podána 9i:"rp. '!$ní 
stížnost. SkuteČnost,

že ktomu nakonec nedošlo, nění podstatná. Na pochybění obviněné tIldrichové uP9lqrlro.v_ala i
sekretářka outasti Ř"Ůťá"a, á to opukorruně. ostatn8 to byl i důvod, proČ nebyla obviněné Uldrichové

;Ý;dáil"ční licenční známka pro rok 2015. Namísto toho, aby obviněná []ldrichová 9Pakovaně
složila ZT{J u 

"i.r.uru 
iezdeckou licenci, pópř. se závodŮ neúěastnila, zcela ,ignorovala.v§9c|na

"po"o."-e"i 
přírl;iláh.] .rsa"" č.lF a áop"itiq se iednání, v němž je spatřováno disciPlinární

provinění. L" t"dy ;hr"J,rt, že příslušné _orgány Č,r rirrity aktir,ní kroky k zastavení konání
'obrrirre.re 

u rup.urr"rrí pochybení, kterého se dopustila, ale ona je ignorovala.

t--



6.
řpřiměřenosti uloženého trestu obviněné l]ldrichové VýkonnýlrYbo. uvádÍ, Ž9 i9 z.c9!1adekvátní

závažnosti jednání obvinéné. Výkonnývýbor považujevýŠe poPsan-e ;+P obviněné Uldrichové za

zvlášťzávažnc aisciplina*i p.ó,ri"ěni, neboť si l",e jen vblmi obtížoapředstavit závažnéjší a_dlouho-

dobější porušovánr Ši""á"ďln u a*ár, pr.dpigů Č.lr, u,l9i gřes gqgzornění předsedy a sekretářky

Sředočeské obrasti ČJr. páái" č1. s.z stuno., č.lr;e každý čtel ÚF povinen ..dodrŽouat stanoull

čJF,usnesuníkor!eán"e-ďi-"i;;í.inn"n oblasti'úF, r",aa 9,1r g"y|r::* u.ybolu a|,2ryct-
plinární komise CJF, popř. dalšich orgáiů, n9kud to uyplýuá 1předpílt1 Úr učetně prauídel jez,

deckého sportu rri"hi,jilt n in k da"ěáiiái,tt"u a uetěňríórnícň práuidel-" Právo zúčastnit se zá-

vodů pořádaných c;r iro"r" s platnou jezq9golr.lic9ncj pro příslÚšný kalendářní rok je jedním ze

stěže.iních prár, t uzňárrá tí""u,'a" ,o"árřje držení platné ;ezdecké licence jednou ze záHadních

poviňností^ď".ru ČJtr', kterY, se závodů účastní,

Výkonný ýbor přihlédl k tomu, že o}viněná [Ildrichová se nejpozději,v .záÍi zot+ dozvěděla, Že se

zúčastnila zkoušek 
'z-nri, 

unizbýtu tt"rrt o,, Čm, což jer, ,o"poi., s předpisy Č.lP. Namísto toho, abY

7.ArJ složila ,noo1t.,iozúy rr"*8t UYt p."tre-, áuror situaci neřešila a dále se zúČastňovala závodŮ

6F;"§ilíí" poi"šoů'"i^řř;ápňůtjř aasi-i členy čJF. Vroce zor5 byla opako_vaně na.tuto

situaci upozorněn" pr"Á"á"'" §tr"aou"rt C oblasti Václávem Drbalem i sekretářkou oblasti Paní Ku-

škovou, a přesto to iárr"ao ke změně jejiho 4oý$; Nejpozději od_počátku roku zor5 obviněná ne_

p""tvú"8 
"eděla, 

že není drzit"tt ou ptát"e 1e"aecké Hcónce pio .oli^zor5, neboť věděla, Že licenČní

známku pro rok 2015 nezaplatila a ""Ú:i {yzickvvyl"perróu v prů_kazu jezdce, S tímto vědomím

zneužila porušení předpisů dalšími.poi"orj"iňěnýrii, zejlréna obviněnou Blankou KoŠÍkovou, azi-
časnrila se ne;presúrr8jsi spo4or.rri ár."e vri.t orrŠwíiepubliky_zor5. ProtoVý.konnýýbqrP9v.aluje
mimořádný 

"* řr".iJ";i;ai;;ud"k rat.,i zcela riimořádnému, vědomému a dlouhodobému

p"."š;;á"i áHaúch předpisů čJp ze strany obviněné l]ldrichové.

Výkonný výbor nemohl pře}rlédnout ani přístup_obviněné, l]ldrichové k vedenému disciPlinárnímu

fizent. podobně j"il;ónp"a8 probreÁil i i.rvl, který aktivně neřešila, ignorovala stanovisko

oblastního výboru 
" 
p"Érť""a" v porušování předpisů ČjF, při.topgvala i k disciPlinárnímu.řízenÍ,

Na ádnou 
" 

opur.oiu"ý"t, výzevbi.ápri"".rrí kÓ-is" nelelsoyala, 9vé stanovisko a r,Yjádření

t ai""ipri"a*, .tiz.ro.ti"rr""u.lulu, ústniňo jednání se bez jakéřofivo4"Y nezúČastnila, Výkonný

řĚ. Ř"*t"t":", z" ourrirrěná l]ldrichová |oruši|1 ust. zz.3_ Disciplinárního řádu, Po_d19 něhoŽ je

ňil;;tistniÉo jeanání zúčastnit pir"rdrlarníkomise tedy pgstupovala sprármě, kdYŽv souladu

ii-to ustanovením"rozhodla na základě podHadů, které měla k dispozici,

Výkonný ýbor wažovali uložení jiného, mílejš\ tresfu, avŠak Žádrrý z nich není dostateČnou

reakcí na závažnorf ai."ipri"árníhó p.orriněrrí, kterého se vědomě 4or"$ilu obviněná t]ldrichová,

čJF nemůže mít áĚÁ u 
""i 

jej nerirá, ,F, ř;' členové takto dlouhoáobě a flagrantně PoruŠovali
předpisy, které se žavázali"ri"p"* áá Ójr áoa.Zovat. Ze všech ýše uvedených důvodŮ dosPěl

VÝkonnÝ výbor k závěru, že uloteniji"ěrro Ú".tu nepostačÍ, a_proto se ztotoŽnil s trestem rYlouČení

;'čJa;^ilř"oŮř"c"c rrložila Discipiinární komise. Ztéchto důvodů bylo její odvolání jako

nedůvodné zamítnuto.

Výkonný výbor připomíná, že kromě-vyloučení z.Č;r}9o rozhodnuto i o diskvalifikaci obviněné

Uldrichové u 
"s""ňpoá 

ní startujících-koní ze závodít, kterých se zúČastnila vroce zor5. I tento

disciplinární trest zů-sia"a 
" 

platnósti. .leúo souěástí je_i ztráia veškerých druhŮ získaných ocenění

Úirie peněžiýctr cen. ocenění včetně p_eněžiých cen mqqí bl,t ,, souladu s článkem 6

Dilipliriá*ino ráá" *áceno pořaaateti 
"á"oari 

u póřudut"l závodů je povinen je Předat tomu, kdo

na né má nárok (datší v pořadí).

Kzávěru obviněné, že o vylouěení člena ČJF rozhodujestatutár_n!orgán Č.lR nikoliv Disciplin-arní

komise, výko""ý Ůb;r;;ádí" že podte us t. 4.7.3s_tan9v čJp zaniká člensM v č!! ,ťr_!::"::jr*r:
áú-árótitaarniná řádu". podle ust. 3.r pís1n. fl Disciplin1l1ino.iadu je rYlouČeni z CJI Jgctnim

ňříŇŇ"n ai."ipii"ár"i"t Úrt, r.tŽqý *az".Úrozit disciplinární komise Č.lr'. VylouČení z CJF je

protó v souladu se Štarrorrami i Disciplinárním řádem,



Výkonný výbor ávěrem konstatuje, že.jednání, kterého se dopustila obviněná llldrichová, je

3án;"i.",jbhož se dopustila jako čÍenka Č.rr pri své činnosti sorrvisející s jezdeckým sportem, ktelé
bylo v ro4)oru se Stanovami ďF a jinými ,,rnitřními předpisy a roz.hodnutími CJF a s pravidly
jézdeckéhó sportu ve smyslu ust. z.r písm. a) a b) Disciplinárního, řádu, a že se jej dopusti]a-úmyslným 

porušením citovaných předpisů. Jedná se proto o disciplinární provinění ve smyslu
Disciplinárního řádu, zamž jibyl uložen příslušný trest.

II. Odvolání Blanky Košíkové

Dle skutkoých zjištění se Blanka Košíková provinila ttm,žejako členka ČJF a zástuptqrně 9gPje\tu
Ranch Huppy HÓur o.s. - pořadatele MistrovsM ČR v reiningu 2oL5 - při}rlásila do soutěŽÍ MCR
jezd\mi Piiiru []ldrichovou, tuto přihlášku za pořadatele přijala a tím umožnila Dianě l]ldrichové
ita.t ,ru MistrovsM ČR, a to i přes to, že od počátku věděla, že Diana Uldrichová nebyla nikdy
držitelkou platné jezdecké licence pro rok 2015.

Výkonný výbor projednal námitky obviněné Blanlqy Košíkové obsažené v jejím odvolání. Vztrledem
,rp.opojerrosti jijího jednání s jednáním obviněné l]ldrichové, odkazuje Výkonný výbor na své

závéry obsažené ýše a dodává:

K otázce účasti D. Uldrichové na MČRv reiningu zors

Dle zjštěných skutečností Výkonný výbor uvádí, že pokud jde o přihlášku na Mistrovsfui Čn
v reiningu áor5, tak obviněná Blanka Košíková potwdila, že jizaobviněnou Uldrichovou rqilňoval1
pouze oňa sa-u, a že tuto přihlášku nepředHádala ke schválení příslušnému oPlastnímgli,bor_u, j3\
to uHádaly Sportovně-technické podmlnky ÚF zor5. Obviněná potwdila, že byla její chyba dovolit
obviněné iJldrichové zúčlastnit sďMistrovství České republiky v reiningu 2015. Vysvětlila to tím, že
čekala, že Výkonný,Ybo, vyřeší situaci ryctrleji a k problému nedojde. Obviněná též potwdila, Žeje
jediným statutární ástupcem Ranch Happy Hour o.s., ažezatento subjekt nikdo na MistrovsM CR

" 
reiningu zor5 nekontroloval fakťclcy držení a platnost jezdeckých licencí. Ostatně u obviněné

Uldrichové i z toho důvodu, že věděli, že ji nikdy neměla faktickyvystavenou.

o vědomém porušování předpisri Č.lF obviněnou Košíkovou nemá Výkonný ýbor_ žádných
pochybnosť. Ýěděla, že vystavení licence obviněné Dianě [jldrichové bylo podmíněno doloŽením
řaa"Órro složení T,T{J a zaplacením příslušného poplatku.._ Na to byla obviněná Košíková
prokazatelně a několikráte upozorňováná obhstním výůbrem ČJF, konkrétně sekretářkou oblasti
paní Kuškovou. I zde Výkonný výbor opakuje, že případné pochybení dalších osob nezbavuje
Ódpovědnosti toho, kdo rorměž předpisy poruší. Tak tomu je i v tomto případě. Je tedy irelevantní
odvolávat se na údaje v systému ACE Gallop či porušení předpisŮ jinými osobami.

K otázce platnosti ZZVJ konaných v květnu 2014

Předmětné Z^rJ se konaly dne z3. 5.2oL4 vareálu subjektu Ranch Happy Hour o.s. svědomím
zástupkyně daného subjektu. Tyto7,T{J nebyly schváleny ani lypsány žádným oblastnímýborem,
proběhly v rozporu s pravidly ČJF, neúčastnil se jich pořebný počet uchazečů, dvě účastnice (jedna
i nich právě zde obviněná Diana []ldrichová) nebyly vté době členkami CJF a neměly potřebné
garaný. obviněná Diana []ldrichová neměla být k 7.T{J za těchto podmínek vůbec připuŠtěna a
obviněná Blanka Košíková neměla konání ZAIJ vůbec připustit.

Tímto problémem se Středoěeský oblastní výbor zabýval několikrát. Sekretářka oblasti obviněnou
Blankou Košíkovou o tomto problému otrledně ZAIJ informovala a následně odmítla vystavit
licenění známku pro rok 2015.



UvedenýlrnproblémemsezabývaiiVýkonnýýborČJFr-roce 2oi5 d ],rzhilď r]tom, žemábytpodána
disciplinární stížnost. I z tohoto rozhodnutí muselo blt c,br-inene K,:šílior-é zřejmé, že došlo
k porušení předpisů Č.lP a bylo její poúnností na to ade}nátně reagc,r,at. Tcr l,šak neu8inila.

K obvinění Blanhv Košíkové

Výkonný úbor považuje za prokázané, že Blanka Košíková věděla o porŇování předpisů Č"lr pri
pořádání ZAIJ. Věděla tedy o neplatnosti7AIJ, kterych se obviněná Uldrichová dne z3. 5.2oL4
účastnila; věděla o tom, že v době, kdy obviněná l]ldrichová sHádala7-Z\IJ, nebyla ďenkou Č.lr'. t
přes to všechno umožnila obviněné Uldrichové §ako zástupce jejího mateřského subjektu a zástupce
pořadatele ZAIJ) startovat nejen v roce 2ot4, ale zejména pak i v roce zor5 (tj. v době, kdy již
problém s ČJP sama aktivně řešila); obviněnou []ldrichovou v roce zor5 nadálě přihlašovalá do
soutěží, za Ranch Happy Hour o.s. přijímala její přih}ášlcy a umožňovala jí tak startovat i na vlastníeh
závodech - včetně Mistrovství ČR v reiningu ve dnech tz. až 13. 9. 2015.

Obviněná Blanka Košíková tak porušila stejná ustanovení, jako obviněné []ldrichová a Výkonný
výbor na ně odkazuje (viz výše).

Na tom nic nemění ani skutečnost, že jednala jménem subjektu Ranch Happy Hour, neboť povinnosť
člena ÚF se vztahují na každého ďena při ýkonu všeóh jeho činnosti iouvisejících s jezdeckým
sportem, které jsou upraveny Stanovami ČJP a dalšími předpisy Č;r. raZai, člen ČJF je povinen je
respektovat a dodržovat,bez ohledu na to, zda jedná jménem svým vlastním, jménem právnické
osoby- ďena ČIF, nebo dokonce jménem právnické osóby, která není členem ČjF.

Výkonnývj,borkonstafuje, že to byla právě obviněná Košíková, která umožnila obviněné Uldrichové
doprrstit se disciplinárního provinění, které je popsáno v tomto rozhodnutí, ač bylo její povinností
mu naopak zabránit, přičemž sama uvedené předpisy porušovala.

kotázce nestu

K přiměřenosť u]oženého trestu obviněné Košíkové Výkonný ýbor uvádí, že je zce|a adekvátní zá-
važnosti jednání obviněné. Výkonný výbor považuje ýše popsané jednání obviněné Košíkové za
mlášízávažné disciplinární provinění, neboť si lze jen velmi obtížně představit závažnéjší a dlouho-
dobější porušováníŠtanov dlF u dalších předpisů ÓIF, a to i přes upózornění předsedyi sekretařky
Středočeské oblasti ČJP. Podle čl. s.z Stanov Úr je každý člen Úp povinen ,,dodrŽouat stanoug
ÚF, usnesení konference ČIF a konference oblasti-ÚF, rady ČIF a uýkonného uýboru ČIF, Dísci-
plinórní komise ČIF, popř. dalších orgánů, potald to uyplýúá z přeďpísů Člr učetně prauidel jez-
deckého sportu uztahujících se k dané disctplíně a ueterinárních prauidel."

Výkonný výbor přihlédl k tomu, že obviněná Košíková je dlouholetou členkou ČJtr', 5e statutárním
orgánem subjektu Ranch Happy Hour, která by měla být vzorem dodržování předpisů ČJF všem
dalším členům čJF, zejména začínajícím, jalým byla obviněná tjldrichová. Jsou to právě starší, zku-
šenější členové ČJP, kteří mají noým, mládým členům vštěpovat nutnost dodržování předpisů ČJF,
a nikoliv je podporovat v jejich ignorování, v horším případě porušování.

Je zřejmé, že obviněná Košíková se nejpozději v září zot4 dozvéděla, že se obviněná l]ldrichová zú-
častnila zkoušek Z^IJ, aniž byla ďenkou ÚF, což je v rozporu s předpisy fuP. Namísto toho, aby
doporučila obviněné lIldrichové opakovat složení 7AIJ, cožby neměl být problém, danou situaci
neřešila, porušování předpisů. obviněnou Uldrichovou podporovala a akceptovala a doufala, že
vzniHá situace bude ze strany ČJr prehlédnuta.

1



Výkonný ý-bor konstafuje, Že i kdyby měla obviněné Košíkova poc}lĎnosti o plabrosti ZAIJ z roku
zot4 (povaŽovala by je omylem za platné), neměla nepochybneilZaanapocÉybnosti o tom, že ob-
viněná L]ldrichová nemá platnou jezdeckou licenci pro rok zor5. Bylo proto její povinností zabránit
obviněné []ldrichovév účasti na závodech. Ato nejen na závodechporaaanýcň Óbviněným subjektem
Ranch Happy Hour, ale i dalšími subjekty. Zejménají neměla,r-oZtrit rirasurit se Mistrovsiví čR.
Jednak tím,_Že ji neměla sama na závody přihlásit §ak uvedeno ýše, byla to obviněná Košíková,
která_vyplnila piihlášku obviněné Uldrichové na Miitrovswí Čn),1eanat< úm, žejako zásfupkyně
pořadatele neměla akceptovat její přihlášku a umožnit ji účast na těěhto wcholnýcťzávodech.'

Proto povaŽuje Výkonný rYbor mimořádný trest vylouéeniz ČJF zaadekvátrí zcela mimořádnému
vědomému a ďoúhodobému porušování 

"átauarriór, 
předpisů C"rr.--

Výkonný Úbor wažova| i uložení jiného, mírnějšího trestu, avšak žáďný z nich není dostatečnou
reakcí na závaŽnost disciplinárního provinění, kterého se vědomě dopustiia obviněná Košíková. čJF
nemŮŽe mítzájgm a anijej_nemá, aby její ďenové takto dlouhodobě ahagrantně porušovali předpisy,
které se zavázalivstupem do Č.lP dodržovat. Ze všech ýše uvedených dňvodů dóspěI výkonný ůuór
k závěru, Že vloženijit:rr: řestu nepostačí, a proto Še ztotožnii s trestem ,.ylour".ri 

" 
č"lr, řt".Y

obviněné uloŽila Disciplinární komise. Z téchtodůvodů bylo její odvolání jako nedůvodné zamitnuto.

týkonnýýbor závěrem konstatuje, že jednání, kterého se dopustila obviněná Košíková, je jednáním,
jehoŽ se dopustila jako,ďen$ CJF při své činnosť související sjezdeckým sporteni, i<teré bylo
v rozporu se Stanovami CJF a jinými vnitřními předpisy a rozhodnutími ČJF a s pravidlý jezdeckého
sPortu ve smyslu uqt. 2.1_ písm. a) a b) Disciplinárního řádu, a že se jej dópustilá úmyslným
PorŇením 9!!9vlných předpisů. Jedná se proto o disciplinární provinění vó Šmysiu Disciplinárniho
řádu, za cožjí byl u]ožen příslušný trest.

III. Odvolání Ranch Happy Hour

P_t9 
skutko§$ zji$9ní se Ranch lluppy Hour o.s. provinil tím, že jako ělen člp a pořadatel

Mishovství CR v reiningu 2015 (ve dnech rz. - 13. 9. 2015) přťal přitrlášku do soutěží odlezdlqrně
DianY I]ldrichové, ač tato nikdy nebyla držitelkou platné jezáeCké hcence pro rok 2015, a urnoznit ;iv těchto soutěžích startovat.

Yýkql"YýrPr dospěl i v případě obviněného Ranch Happy Hour ke shodným závěrům, které uvádí
DisciPlinární Komise Č.lr a které uvádí sám úšď;tomto rozhodnutí, když se r.yjadřuje
kdisciPlinárnímu provinění obviněných []ldrichové a Košíkové. Proto nevyhověI-odvolánivčáŠti
týkající se r.{rroku o vině obviněného Ranch Happy Hour.

N.a r9zýjl od Disciplinární komise však gospěl Výkonný výbor k závěru, že opakovaného a zvlášť
závaŽného PoruŠování povinností Člena ČJF se dopustily zelména obviněná Ul-ctrichová (viz ýše) aobviněná KoŠÍková (viz ýŠe), která jednala i jménóm obvin8ného Ranch Happy Hour. Dá se íi"i,'ž"
kdYbY neporuŠily sv.9 novinnosti tyto dvě obviněné, neporušit by je ani Ranch Happy Hour. Tento
závěr Výkonného výboru nemění nic na tom, že i v případě tohoio obviněného dÓ§o ke spáchání
zvláŠť závaŽného disciplinárního přestupku tak, jak jě pbpsán Disciplinární komisí č;p v uoac nt.
jejího rozhodnutí a v této Části bylo proto odvolání Žamítnuto. Výkonný výbor se však domnívá, že
nebYlY lPllěny yšectrny podmínky pro uložení trestu ryloučeni z č"lĚ. Ěodle názoru Výkonnóho
vY'bortl j§ sice jednánÍ.Ra.n9h {uppl Hour zvlášízávažnýmdisciplinárním proviněním jako v případě
ostatních dvou obviněných,_ale !ÝkonnÝ ú_bor dospěi k závěru, že zde pbstačí uložóní mtrnultirro
druhu trestu. Z tohoto dŮvodu ryhověl odvolání v čáŠti ýkající se rýroku Ó trestu a rozhodl o ulóžení
peněžité poku§.

Výk9nnýýlor je oprárměn uložit peněžitou pokutu až do 1oo.ooo,- Kč. Po zváňenívšech ýšeuvedelÝch okolnostÍ, zejléla.míry účasť tohoto obviněného na popsaném jednání, dospěl Výkonný
výbor k závěru, že odpovídajícím trestem je peněžitá pokuta rr"."ýšiso.ooo,- rc.



Výkonný r,lňor zár,ěrem konstatuje, že jednání, kterého se dopustil obrrineni, subiekt Ranch Happy
Hour, je jednáním, jehož se dopustil jako člen Č.ln pri své činnosh soulisející s iezdec§T n sportem,
které bylo v rozporu se Stanovámi ČjP a jinými r,niiřními předpisv a rozhodnutími ČJF a s prar,.idly
jezdeckého sportu ve smyslu ust. z.t písm. a) a b) Disciplinárního řádu, a že se jej dopustil úmyslnýT n
porušením citovaných předpisů. Jedná se proto o disciplinární prorinění l,e sml,slu Disciplinárního
řádll, za což mu byl uložen příslušný trest.

Výkonný rýbor zároveň rozhodl o por.innosti obviněných uhradit paušálni částku nákladů
disciplinárního řízení, a to vsouladu sust, 25.3 Disciplinárního řádu. Tedy ve ýši 3.ooo Kčza
jednání Disciplinární komise a 5.ooo Kč zajednání Výkonného ýboru, celkem tedy B.ooo,- Kč.
Současně stanovil ]hůtu k jejímu zaplacení.

Poučení;
proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

V Praze dne 14. čer,rna zo16

Výkonný výbor České jezdecké federace

la ,'%rÁJJ
zaVfto'áný r{Ďor čJF

Ing. Olga Plachá - Prezident ČJF

Česká jezdecká íederacz
Zátopkova 1 00,t2
160 17 Praha6
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