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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 Madarová a 
MVDr. Vít Holý, rozhodla ve věci obviněné A. Z., členky České jezdecké federace, o odvolání 
stěžovatelky generální sekretářky České jezdecké federace Lucie Spiwokové ze dne 31. ledna 2012 proti 
rozhodnutí Oblastního výboru České jezdecké federace – Praha ze dne 20. prosince 2011, kterým byla 
obviněná shledána vinnou ze spáchání disciplinárního provinění, které spočívalo v opakovaném 
nerespektování rozhodnutí drezurní komise České jezdecké federace a neoprávněném startu na 
mezinárodních závodech CDI3* v maďarském Fótu ve dnech 23. až 25. září 2011 a CDI-W 
v maďarském Kaposváru ve dnech 7. až 9 října 2011, a kterým jí za spáchané disciplinární provinění 
byla udělena výstraha, 

 

takto: 
 

I. Odvolání stěžovatelky se zamítá. 

II. Obviněná A. Z. je povinna zaplatit náklady disciplinárního řízení ve výši 4.000,- 
Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) na účet České jezdecké federace, o. s. číslo 
1732702504/0600, variabilní symbol 201104, ve lhůtě třiceti dnů od nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

Odůvodnění: 
 

 

Disciplinární řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno na základě stížnosti Lucie Spiwokové – 
generální sekretářky České jezdecké federace, která byla Disciplinární komisi České jezdecké federace 
(dále jen Disciplinární komise) doručena dne 5. října 2011. Tato stížnost byla dne 10. října 2011 
doplněna emailem stěžovatelky.  

Disciplinární komise projednala dne 18. října 2011 návrh na zahájení disciplinárního řízení a došla 

k závěru, že podle čl. 12 odst. 4 Disciplinárního řádu ČJF, o. s. (dále jen disciplinární řád) není věcně 

příslušná k projednání této věci, neboť podle čl. 12 odst. 3 písm. a) a čl. 13 odst. 2 disciplinárního řádu 

je orgánem příslušným projednat tuto stížnost oblastní výbor, v jehož oblasti je obviněná trvale 

registrována. Disciplinární komise proto rozhodla o postoupení věci Oblastnímu výboru České 

jezdecké federace – Praha (dále jen OV ČJF Praha). 

Postoupená stížnost byla doručena OV ČJF Praha dne 3. listopadu 2011. OV ČJF Praha věc projednal a 
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dne 20. prosince 2011 shledal obviněnou vinnou ze spáchání disciplinárního provinění, které spočívalo 

v opakovaném nerespektování rozhodnutí drezurní komise ČJF a neoprávněném startu na 

mezinárodních závodech CDI3* v maďarském Fótu ve dnech 23. až 25. září 2011 a v maďarském 

Kaposváru ve dnech 7. až 9. října 2011, a za spáchané disciplinární provinění jí udělil výstrahu.  

Rozhodnutí OV ČJF Praha bylo dne 20. ledna 2012 doručeno stěžovatelce. Stěžovatelka se dne 31. 

ledna 2012 proti předmětnému rozhodnutí odvolala, a to z důvodu, že výstraha není dostatečným 

trestem za opakované porušení povinnosti. 

Disciplinární komise shledala, že byly dodrženy veškeré lhůty stanovené disciplinárním řádem a že je 

podle čl. 12 odst. 4 písm. b) disciplinárního řádu příslušná k projednání odvolání stěžovatelky proti 

rozhodnutí OV ČJF Praha. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí OV ČJF Praha ze dne 20. prosince 2011 

nebylo řádně odůvodněno, nařídila Disciplinární komise v souladu s čl. 22 a 27 disciplinárního řádu na 

27. března 2012 ústní jednání, při kterém provedla důkazy výslechem obviněné, stěžovatelky a paní 

Emy Jančářové, která spravuje bodový systém pro účast českých jezdců na mezinárodních závodech 

v disciplíně drezura. 

Na základě provedených výslechů, stížnosti stěžovatelky, zápisu drezurní komise ze dne 13. prosince 

2010, zápisu z 82. zasedání Výkonného výboru ČJF ze dne 15. prosince 2010, bodového systému 

kvalifikace na mezinárodní závody pro rok 2011, evidence bodů vedené drezurní komisí, emailu Lucie 

Spiwokové ze dne 21. března 2011 a výsledků předmětných závodů zjistila Disciplinární komise 

následující skutkový stav: Ema Jančářová připravila v závěru roku 2010 bodový systém kvalifikace na 

mezinárodní závody, který byl projednán dne 13. prosince 2010 na drezurní komisi a následně 

představen manažerkou drezury MUDr. Helenou Žižkovou na zasedání Výkonného výboru dne 15. 

prosince 2010. Podle tohoto bodového systému měli jezdit jezdci drezury od počátku sezóny 2011.  

Ačkoliv obviněná tvrdila, že bodový systém neznala a že nebyl ČJF řádně zveřejněn, Disciplinární 

komise se v průběhu dokazování přesvědčila o opaku. Na základě shodných výpovědí Lucie 

Spiwokové a Emy Jančářové a s ohledem na email Lucie Spiwokové ze dne 21. března 2011 dospěla 

Disciplinární komise k závěru, že bodový systém byl na konci března 2011 zveřejněn na webových 

stránkách ČJF v rubrice „Kvalifikace a sportovně technické podmínky“ a obviněná měla možnost se 

s ním seznámit. Z výslechu obviněné pak vyplynulo, že obviněná s bodovým systémem byla, alespoň 

rámcově, již od počátku sezony 2011 obeznámena. 

Na základě bodového systému platného pro rok 2011 začali sezónu všichni jezdci s nulovým počtem 

bodů. Dle výsledku na mezinárodních závodech jim pak byly přičítány, resp. odečítány body podle 

procentuálního zisku na závodech. Při dosažení -2 bodů byla jezdci pro vynulování bodů uložena 

povinnost splnit dvakrát ověřovací kvalifikaci na CDN v České republice nebo v zahraničí na dané 

úrovni nad 63 %. Dosažení -3 bodů a méně mělo za následek nepovolení dalšího mezinárodního startu 

až do konce sezóny; pokud k takovému vybodování došlo v Grand Prix, jezdci bylo umožněno 

startovat o stupeň níže. 

Do této situace se dostala obviněná, když po závodech CDI-W ve Vratislavi ve dnech 9. až 11. září 

2011 dosáhla -3 bodů. V té době již byla přihlášena do „velké rundy“ na závody CDI3* v maďarském 

Fótu ve dnech 23. až 25. září 2011. Na základě vybodování obviněné proto ČJF v souladu s bodovým 

systémem přehlásila obviněnou do „malé rundy“ a o této skutečnosti ji informovala. V místě konání se 

však obviněná přehlásila zpátky do „velké rundy“, ve které také startovala. 

Na závody CDI-W v maďarském Kaposváru, které se konaly ve dnech 7. až 9. října 2011 byla 

obviněná od počátku přihlášena Českou jezdeckou federací do „malé rundy“. Na místě se však opět 

přehlásila (resp. byla přehlášena svým trenérem) do „velké rundy“, ve které také startovala. 

Disciplinárním proviněním je podle čl. 2 odst. 1 písm. a) disciplinárního řádu jednání člena ČJF 
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v rozporu se Stanovami a jinými vnitřními předpisy a rozhodnutími ČJF. Podle čl. IV odst. 1.6 Stanov 

je každý člen ČJF povinen řídit se platnými dokumenty a normami schválenými ČJF a jednat podle 

usnesení všech orgánů ČJF, mezi které se dle čl. V Stanov řadí také odborné komise, a tedy i drezurní 

komise. Obviněná proto byla povinna řídit se bodovým systémem kvalifikace na mezinárodní závody 

pro rok 2011, který byl vypracován drezurní komisí ČJF, a rozhodnutími ČJF o nominacích jezdců na 

mezinárodní závody.  

Tím, že se obviněná neřídila pravidly obsaženými v bodovém systému kvalifikace na mezinárodní 

závody pro rok 2011 a přihláškami podanými ČJF na jejich základě, dopustila se disciplinárního 

provinění podle čl. 2 odst. 1 písm. a) disciplinárního řádu. OV ČJF Praha proto správně rozhodl o tom, 

že se obviněná dopustila disciplinárního provinění.  

Pokud jde o výši uděleného trestu, dospěla Disciplinární komise k závěru, že udělení výstrahy za 

disciplinární provinění spáchané obviněnou nevybočilo z mantinelů stanovených disciplinárním řádem 

pro ukládání trestů, neboť obviněné v roce 2011 nebyl uložen trest výstrahy za jiné disciplinární 

provinění a rok 2011 byl prvním rokem platnosti bodového systému kvalifikace na mezinárodní 

závody, kdy tento systém byl dokonce po sezóně 2011 upraven a přepracován. 

Na základě výše uvedených důvodů neshledala Disciplinární komise odvolání stěžovatelky jako 

důvodné, a proto jej dle čl. 27 odst. 4 písm. a) disciplinárního řádu zamítla. 

Vzhledem k tomu, že OV ČJF Praha nerozhodl o nákladech řízení v prvním stupni, ačkoliv tak podle 

čl. 25 disciplinárního řádu učinit měl, musela o těchto nákladech rozhodnout Disciplinární komise. 

Podle disciplinárního řádu účinného do 27. března 2012 činila paušální částka nákladů disciplinárního 

řízení před oblastním výborem 10.000,- Kč a před Disciplinární komisí 15.000,- Kč. Uložení 

povinnosti uhradit náklady řízení v souhrnné výši 25.000,- Kč zhodnotila Disciplinární komise jako 

zcela nepřiměřené sociální a finanční situaci obviněné, která splácí hypotéku za jezdecký areál, 

nedávno porodila druhé dítě a její přítel se musí starat o svou vážně nemocnou matku. Disciplinární 

komise vzala při stanovení výše náhrady nákladů v potaz také změnu čl. 25 odst. 3 disciplinárního řádu 

účinnou od 28. března 2012, která snížila paušální částku nákladů disciplinárního řízení na 1.000,- Kč 

před oblastním výborem a na 3.000,- Kč před Disciplinární komisí. Z těchto důvodů hodných 

zvláštního zřetele rozhodla Disciplinární komise o stanovení povinnosti obviněné zaplatit náklady 

disciplinárního řízení v celkové částce 4.000,- Kč. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání.  

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení poslednímu účastníkovi disciplinárního řízení. 

 

 

V Praze dne 29. března 2012 

 

 

 

 

Disciplinární komise České jezdecké federace 

za správnost: JUDr. Petr Toman 


