Rozhodnutí Disciplinární komise České jezdecké federace

č.j. 2/2012

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 obviněného J. K., člena České jezdecké federace, o odvolání
obviněného ze dne 8. června 2012 proti rozhodnutí Oblastního výboru České jezdecké federace –
Východočeská oblast ze dne 1. února 2012, kterým byl obviněný shledán vinným ze spáchání
disciplinárního provinění, které spočívalo v přihlášení jezdkyně N. K. a koně F. S. na oblastní
mistrovství ve skoku mladých jezdců konané dne 27. srpna 2011 v Hradci Králové, ačkoliv se tato
dvojice účastnila již oblastního mistrovství ve skoku juniorů konaného dne 18. června 2011
v Brozanech, a porušil tak ust. N11 Všeobecných pravidel, a kterým mu za spáchané disciplinární
provinění byla udělena výstraha,

takto:
I.
II.

Rozhodnutí Oblastního výboru Východočeské oblasti ČJF ze dne 1. února 2012 se
ve vztahu k J. K. zrušuje.
Disciplinární řízení vedené proti J. K. se zastavuje.

Odůvodnění:
Disciplinární řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno na základě stížnosti ing. Vladimíra Zvěřiny,
sekretáře Východočeské oblasti ČJF, která byla podána Oblastnímu Výboru Východočeské oblasti ČJF
dne 1. února 2012. Tato stížnost směřovala proti jezdkyni N. K. Disciplinární orgán ve stejný den
rozhodl o vině a trestu J. K.
Disciplinární komise České jezdecké federace (dále jen „Disciplinární komise“) se nezabývala meritem
věci, neboť disciplinární orgán prvního stupně rozhodl o vině a trestu osoby, proti které nebyla podána
disciplinární stížnost. Již tato skutečnost zakládá zjevnou nesprávnost rozhodnutí Oblastního výboru
Východočeské oblasti ČJF, neboť dle Disciplinárního řádu České jezdecké federace (dále jen
„Disciplinární řád“) není možné rozhodnout o vině a trestu jiné osoby, než člena ČJF, na kterého byla
podána stížnost (srov. ust. čl. 10 a čl. 17 Disciplinárního řádu).
Disciplinární komisi proto nezbylo, než rozhodnutí Oblastního výboru Východočeské oblasti ČJF ze
dne 1. února 2012 jako zcela vadné zrušit a disciplinární řízení proti J. K. zastavit, neboť toto řízení
s ohledem na nepodání stížnosti vůči jeho osobě nemělo být vůbec vedeno (srov. ust. čl. 17 odst. 4 a čl.
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27 odst. 1 Disciplinárního řádu).
Nad rámec tohoto důvodu pro zrušení výše uvedeného rozhodnutí Disciplinární komise uvádí, že dle
Disciplinárního řádu není možné rozhodnout o vině a trestu obviněného, aniž by mu byla zaslána
stížnost a poskytnuta možnost hájit se před disciplinárním orgánem (srov. ust. čl. 20 odst. 1
Disciplinárního řádu). S tím souvisí povinnost disciplinárního orgánu předvolat obviněného k ústnímu
jednání, pokud má být při tomto jednání rozhodnuto ve věci samé (srov. ust. čl. 22 Disciplinárního
řádu). Nerespektování těchto základních procesních pravidel musí mít nutně za následek zrušení
těmito vadami postiženého rozhodnutí v rámci odvolacího řízení.
Disciplinární komise dále považuje za nutné upozornit na skutečnost, že Oblastní výbor Východočeské
oblasti ČJF nerozhodl o nákladech řízení v prvním stupni, ačkoliv tak dle ust. čl. 25 odst. 1
Disciplinárního řádu musí učinit vždy, pokud byl obviněný v disciplinárním řízení shledán vinným ze
spáchání disciplinárního provinění. Pokud se disciplinární orgán rozhodne od uložení povinnosti
zaplatit náklady řízení upustit, může tak dle ust. čl. 25 odst. 6 v případech hodných zvláštního zřetele
učinit; upuštění od uložení povinnosti nahradit náklady řízení ve výši uvedené v ust. čl. 25 odst. 3
Disciplinárního řádu však musí disciplinární orgán vždy náležitě odůvodnit. V žádném případě však
disciplinární orgán nesmí opomenout o nákladech řízení rozhodnout, jestliže shledal obviněného
vinným ze spáchání disciplinárního provinění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání.
Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení poslednímu účastníkovi disciplinárního řízení.

V Praze dne 19. července 2012

Disciplinární komise České jezdecké federace
za správnost: JUDr. Petr Toman
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