DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
ČÁST PRVNÍ

DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY

1. článek
Působnost disciplinárního řádu
1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje způsob
projednávání disciplinárních provinění členů ČJF. Stanoví výši disciplinárních trestů.

2. článek
Disciplinární provinění
2.1. Disciplinárním proviněním ve smyslu tohoto řádu se rozumí jednání, jehož se dopustí člen
ČJF při své činnosti související s jezdeckým sportem, které je:
a)

v rozporu se Stanovami a jinými vnitřními předpisy a rozhodnutími ČJF,

b) s pravidly jezdeckého sportu,
c)

s Veterinárními pravidly,

d) s Kodexem chování,
e)

se zásadami slušnosti a sportovního chování.

2.2. Za disciplinární provinění podle tohoto řádu odpovídají fyzické i právnické osoby.
Odpovědnost konkrétních jednajících osob těchto právnických osob se řídí vnitřními poměry
a předpisy těchto právnických osob.
2.3. K odpovědnosti za disciplinární provinění postačí zavinění z nedbalosti, není-li zvláštními
předpisy vyžadováno zavinění úmyslné.
2.4. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl obviněný povinen.

3. článek
Disciplinární tresty
3.1. Za disciplinární provinění lze uložit některý z následujících disciplinárních trestů:
a)

výstraha (může být uložena i veřejně),

b) diskvalifikace jezdce nebo koně ze soutěže,
c)

diskvalifikace jezdce nebo koně ze závodů,

d) peněžitá pokuta,
e)

zastavení činnosti,

f)

vyloučení z ČJF,

g) další tresty (sankce) uvedené v pravidlech jezdeckého sportu a dalších předpisech ČJF.
3.2. Trest lze uložit samostatně nebo s jiným trestem. Výstrahu nelze uložit spolu s peněžitou
pokutou.
3.3. V případě, kdy v rámci disciplinárního řízení dojde disciplinární orgán k názoru, že postačí
pouze samotné projednání spáchaného disciplinárního provinění s obviněným, disciplinární
provinění pouze projedná, avšak od uložení disciplinárního trestu upustí. Tím není dotčena
povinnost zaplatit ČJF náklady řízení.

4. článek
Výstraha
4.1. Výstraha znamená ústní nebo písemné varování (napomenutí) obviněného rozhodnutím
disciplinárního orgánu. Je ukládána zejména v případech méně závažných či ojedinělých
disciplinárních provinění.
4.2. Je-li výstraha ukládána za disciplinární provinění disciplinárním orgánem při jezdeckých
závodech či jiné jezdecké akci, lze ji uložit pouze jednou v rámci jedněch závodů (akce).
Dojde-li v rámci týchž závodů (akce) ke spáchání dalšího disciplinárního provinění tou
samou osobou, je disciplinární orgán povinen zvolit za jeho spáchání přísnější trest, nehledě
na závažnost spáchaného disciplinárního provinění.
4.3. Je-li výstraha ukládána za disciplinární provinění disciplinárním orgánem mimo jezdecké

závody či jinou jezdeckou akci, lze výstrahu uložit pouze jednou v kalendářním roce. Dojdeli v témže kalendářním roce ke spáchání dalšího disciplinárního provinění tou samou
osobou, je disciplinární orgán povinen zvolit za jeho spáchání přísnější trest, nehledě na
závažnost spáchaného disciplinárního provinění.

5. článek
Diskvalifikace ze soutěže
5.1. Diskvalifikace ze soutěže znamená, že jezdec a/nebo jeho kůň či jeho koně – dokonce i při
změně vlastníka – jsou vyškrtnuti ze seznamu startujících a z výsledků a nemohou dále
pokračovat v soutěži nebo některé z dalších soutěží. Její součástí je ztráta veškerých druhů
ocenění, které jezdec nebo kůň v soutěži získal, zejména bodů za umístění, peněžité ceny
apod. Ocenění musí být vráceno pořadateli.
5.2. Trest diskvalifikace ze soutěže nelze uložit právnické osobě.

6. článek
Diskvalifikace ze závodů
6.1. Diskvalifikace ze závodů znamená, že daný jezdec nebo jeho kůň či koně – dokonce i při
změně vlastníka – se již nesmí účastnit daných závodů a může zahrnovat (mimo toho, co je
uvedeno v ust. 5.1) ztrátu veškerých druhů ocenění, které jezdec nebo kůň v závodech získal,
zejména bodů za umístění, peněžité ceny apod. Ocenění musí být vráceno pořadateli závodů.
6.2. Trest diskvalifikace ze závodů nelze uložit právnické osobě.

7. článek
Peněžitá pokuta
7.1. Disciplinární orgán může uložit peněžitou pokutu podle pravidel jezdeckého sportu.
7.2. V případě, že dojde ke spáchání disciplinárního provinění, pro nějž pravidla jezdeckého
sportu neurčují výši peněžité pokuty, může příslušný disciplinární orgán (s výjimkou sboru
rozhodčích) uložit za takovéto jednání peněžitou pokutu až do výše 50.000,- Kč, v případě
právnických osob až do výše 100.000,- Kč.
7.3. Uloženou peněžitou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí disciplinárního orgánu nabylo právní moci.
7.4. Uhrazení celé pokuty lze nahradit dohodou s oblastním/generálním sekretářem ČJF o
rozložení uložené pokuty na jednotlivé splátky. O přípustnosti rozložení uložené pokuty na
jednotlivé splátky rozhoduje oblastní/generální sekretář ČJF.
7.5. Všechny peněžité pokuty, které jsou uloženy v souladu s tímto disciplinárním řádem, jsou
příjmem ČJF a platí se na jeho bankovní účet, nestanoví-li zvláštní předpisy ČJF nebo FEI

jinak.

8. článek
Zastavení činnosti
8.1. Pokud se obviněný dopustil závažného disciplinárního provinění, lze mu uložit trest
zastavení činnosti.
8.2. Po dobu trestu zastavení činnosti nesmí potrestaný vykonávat činnost, k níž je jinak jako člen
ČJF oprávněn, ani přijímat peněžitá či jiná plnění s takovou činností spojená, nerozhodne-li
disciplinární orgán o jiném vymezení zákazu činnosti (např. o zákazu výkonu funkce, zákazu
účasti na závodech apod.).
8.3. Trest zastavení činnosti lze uložit nejvýše na dobu dvou let.
8.4. Výkon trestu zastavení činnosti může být podmíněně odložen na zkušební dobu v délce od tří
do dvanácti měsíců. To neplatí, je-li ukládán trest za porušení pravidel o dopingu.
8.5. Po uplynutí poloviny trestu zastavení činnosti může potrestaný požádat o prominutí nebo
snížení zbytku trestu. O prominutí nebo snížení rozhoduje ten orgán, který trest uložil. O
prominutí nebo snížení zbytku trestu nelze žádat, byl-li trest uložen za porušení pravidel o
dopingu.
8.6. Trestem zákazu činnosti nelze zakázat činnost, kterou vykonává obviněný na základě
pracovněprávní smlouvy (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o
provedení práce) uzavřené s ČJF. V tomto případě disciplinární orgán uloží jiný vhodný
trest, nebo věc postoupí zaměstnavateli obviněného, který pak postupuje v souladu
s pracovněprávními předpisy.

9. článek
Vyloučení z ČJF
9.1. Pokud se obviněný dopustil zvlášť závažného disciplinárního provinění a disciplinární orgán
dospěje k závěru, že nepostačí uložení jiného druhu trestu, lze mu uložit trest vyloučení
z ČJF.
9.2. Pachatel, kterému byl uložen trest vyloučení z ČJF, může být opětovně přijat za člena ČJF
nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o vyloučení z ČJF.

ČÁST DRUHÁ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

10. článek
Účastníci disciplinárního řízení
10.1. Účastníky disciplinárního řízení jsou stěžovatel a obviněný.
10.2. Stěžovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podala návrh na zahájení
disciplinárního řízení (dále jen „stížnost“).
10.3. Obviněným je fyzická nebo právnická osoba, proti níž bylo disciplinární řízení zahájeno.
10.4. Účastníka disciplinárního řízení – fyzickou osobu, který v době zahájení disciplinárního
řízení nedovršil 15 let, zastupuje jeho zákonný zástupce.
10.5. Účastník disciplinárního řízení – právnická osoba jedná prostřednictvím svých statutárních
orgánů.
10.6. Účastník řízení může být v disciplinárním řízení zastoupen zástupcem na základě plné
moci.
10.7. Podá-li více stěžovatelů stejnou nebo podobnou stížnost týkající se stejného obviněného a
stejného jednání, vyzve disciplinární orgán všechny stěžovatele, aby si určili společného
zmocněnce ze svého středu pro účast na disciplinárním řízení a doručování. Neučiní-li tak,
určí tohoto zmocněnce disciplinární orgán sám.

11. článek
Disciplinární orgán
11.1. Disciplinární orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim svěřuje
tento disciplinární řád nebo jiný vnitřní předpis ČJF.
11.2. Disciplinárním orgánem podle tohoto řádu se rozumí:
a)

sbor rozhodčích,

b) oblastní výbor ČJF (dále jen „OV ČJF“),
c)

disciplinární komise ČJF (dále jen „DiK“),

d) výkonný výbor ČJF (dále jen „VV ČJF“).
11.3. Disciplinární orgány jsou v tomto pořadí řazeny pro účely instančního postupu.
11.4. Disciplinární orgán je schopen věc projednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve věci je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů

disciplinárního orgánu.

12. článek
Věcná příslušnost disciplinárních orgánů
12.1. Sbor rozhodčích je příslušný k projednání disciplinárních provinění v rozsahu pravomocí a
za podmínek stanovených pravidly jezdeckého sportu. Nestanoví-li pravidla jezdeckého
sportu jinak, použijí se přiměřeně ustanovení tohoto disciplinárního řádu.
12.2. Nemůže-li sbor rozhodčích z objektivních důvodů věc projednat a rozhodnout do konce
jezdeckých závodů (akce), postoupí věc k projednání příslušnému disciplinárnímu orgánu.
12.3. OV ČJF je příslušný:
a)

k projednání všech disciplinárních provinění s výjimkou provinění projednávaných
sborem rozhodčích a DiK,

b) k dokončení disciplinárního řízení zahájeného sborem rozhodčích, které sbor
rozhodčích nemohl dokončit, s výjimkou řízení zahájeného sborem rozhodčích při
mistrovstvích ČR a při finále KMK organizovaných ČJF,
c)

k projednání odvolání proti rozhodnutí sboru rozhodčích přijatému v disciplinárním
řízení.

12.4. DiK je příslušná:
a)

k dokončení disciplinárních řízení postoupených jí k projednání OV ČJF,

b) k projednání odvolání proti rozhodnutí OV ČJF přijatému v disciplinárním řízení,
c)

k projednání disciplinárního
Veterinárních pravidel,

provinění

spáchaného

v souvislosti

s porušením

d) k dokončení disciplinárního řízení zahájeného sborem rozhodčích při mistrovstvích ČR
a při finále KMK organizovaných ČJF, které sbor rozhodčích nemohl dokončit,
e)

k projednání odvolání proti rozhodnutí sboru rozhodčích přijatých při mistrovstvích
ČR a při finále KMK organizovaných ČJF,

f)

k projednání disciplinárního provinění spáchaného v souvislosti s účastí na
mistrovstvích ČR a mezinárodních závodech, nestanoví-li pravidla jezdeckého sportu
jinak.

12.5. Výkonný výbor je příslušný k projednání odvolání proti rozhodnutí DiK. V případě
uvedeném v ust. 16.5 je příslušná k projednání odvolání Rada ČJF.
12.6. Dojde-li ke spáchání několika disciplinárních provinění týmž obviněným dříve, nežli bylo
pro jeden z nich zahájeno disciplinární řízení, je k jejich projednání příslušný ten
disciplinární orgán, který je příslušný pro projednání a rozhodnutí nejzávažnějšího
disciplinárního provinění. Disciplinární orgán projedná všechny spáchané disciplinární
provinění, trest však vysloví pouze za provinění nejzávažnější, přičemž při určení druhu a
výše trestu přihlédne i k ostatním spáchaným disciplinárním proviněním.

12.7. Při projednávání a rozhodování o disciplinárních proviněních postupuje disciplinární orgán
v souladu s pravidly jezdeckého sportu, tímto disciplinárním řádem a dalšími předpisy ČJF.

13. článek
Místní příslušnost disciplinárních orgánů
13.1. Místní příslušnost sboru rozhodčích je dána místem konání jezdeckých závodů nebo jiných
jezdeckých akcí.
13.2. Místně příslušným OV ČJF je ten, v jehož oblasti je obviněný registrován.
13.3. DiK a VV ČJF jsou místně příslušné disciplinární orgány pro území ČR.

14. článek
Postoupení věci
14.1. Není-li disciplinární orgán, kterému byla stížnost doručena, k projednání a rozhodnutí věci
příslušný, postoupí stížnost příslušnému disciplinárnímu orgánu.
14.2. Disciplinární orgán je povinen postoupit věc příslušnému disciplinárnímu orgánu, pokud:
a)

není příslušný k projednání a rozhodnutí věci,

b) jde o řízení před sborem rozhodčích a sbor rozhodčích není z objektivních důvodů
schopen věc rozhodnout do konce jezdeckých závodů či jiné jezdecké akce,
c)

dojde k závěru, že za disciplinární provinění je třeba uložit jiný či vyšší trest, než který
je oprávněn uložit,

d) je z projednávání a rozhodování věci vyloučena více něž polovina členů
disciplinárního orgánu.

15. článek
Tresty ukládané disciplinárními orgány
15.1. Sbor rozhodčích je oprávněn uložit disciplinární tresty za podmínek uvedených v
pravidlech jezdeckého sportu.
15.2. OV ČJF je oprávněn uložit pouze tresty uvedené v ust. 3.1 písm. a) až d), v případě
peněžitého trestu pouze do výše 20.000,- Kč.
15.3. DiK je oprávněna uložit všechny druhy trestů uvedené v ust. 3.1.
15.4. Peněžité tresty uložené disciplinárními orgány jsou příjmem ČJF, s výjimkou peněžitých
trestů uložených na mezinárodních závodech.
15.5. Není-li pachatel disciplinárního provinění, kterému byl uložen peněžitý trest, ochoten
zaplatit na místě, nebo ponechá-li si lhůtu pro podání odvolání, je disciplinární orgán

povinen o tomto informovat sekretáře oblasti, v níž je pachatel registrován. O této
skutečnosti je nutno vyrozumět pořadatele závodů.
15.6. Kromě případů uvedených v čl. 15.5. tohoto řádu, nevede sbor rozhodčích žádnou evidenci
uložených trestů a nemá ani žádnou ohlašovací povinnost.

16. článek
Vyloučení členů disciplinárního orgánu
16.1. Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen disciplinárního orgánu, který:
a)

je účastníkem disciplinárního řízení,

b) je v příbuzenském poměru ke stěžovateli nebo k obviněnému,
c)

se v téže věci zúčastnil disciplinárního řízení jako člen disciplinárního orgánu jiného
stupně.

16.2. Z jiných důvodů nelze namítat vyloučení člena disciplinárního orgánu.
16.3. O vyloučení člena disciplinárního orgánu rozhoduje disciplinární orgán, jehož je vyloučený
členem. Proti rozhodnutí není odvolání přípustné.
16.4. Klesne-li počet nepodjatých členů disciplinárního orgánu pod polovinu, je k projednání a
rozhodování věci příslušný nadřízený disciplinární orgán (14.2 písm. d).
16.5. Je-li vyloučena více než polovina členů výkonného výboru ČJF, rozhodne věc Rada ČJF.

17. článek
Zahájení disciplinárního řízení
17.1. Disciplinární řízení se zahajuje doručením stížnosti příslušnému disciplinárnímu orgánu.
17.2. Stížnost musí být podána písemně a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a)

označení účastníků řízení,

b) označení disciplinárního orgánu, kterému je stížnost určena,
c)

popis skutku, v němž je spatřováno disciplinární provinění,

d) návrh na provedení důkazů v disciplinárním řízení,
e)

kontaktní údaje na stěžovatele,

f)

datum a podpis stěžovatele (popř. jeho zástupce).

17.3. Nejpozději do týdne po podání stížnosti musí stěžovatel zaplatit poplatek za zahájení
disciplinárního řízení ve výši 1.000,- Kč. To neplatí v případě, že je disciplinárním orgánem
prvého stupně sbor rozhodčích a v případě, kdy je stěžovatelem generální sekretář ČJF nebo
oblastní sekretář. Poplatek je příjmem ČJF.
17.4. Neobsahuje-li stížnost stanovené náležitosti nebo není-li zaplacen poplatek za zahájení

disciplinárního řízení, disciplinární orgán řízení zastaví. Rozhodnutí doručí stěžovateli pouze
v případě, že stížnost obsahovala jeho kontaktní údaje. Zastavení řízení z tohoto důvodu
nebrání opakovanému podání stížnosti.
17.5. Obsahuje-li stížnost stanovené náležitosti a disciplinární orgán zjistí, že je zřejmě
bezdůvodná, disciplinární řízení bez jednání zastaví. Rozhodnutí doručí pouze stěžovateli.
17.6. Stížnost se podává disciplinárnímu orgánu podáním adresovaným do sídla sekretariátu, ke
kterému disciplinární orgán náleží.
17.7. Stížnost může podat pouze člen ČJF, generální sekretář ČJF nebo oblastní sekretář.
17.8. Sbor rozhodčích je oprávněn zahájit disciplinární řízení na základě vlastního uvážení, avšak
pouze v případě, že je schopen věc projednat a rozhodnout do konce jezdeckých závodů či
jiné jezdecké akce. Za rozhodnutí se považuje i rozhodnutí sboru rozhodčích o postoupení
věci podle článku 14 tohoto disciplinárního řádu.
17.9. Na řízení zahájené sborem rozhodčích se nepoužijí ustanovení tohoto disciplinárního řádu
týkající se stěžovatele.

18. článek
Předběžné opatření
18.1. Je-li třeba po zahájení disciplinárního řízení zatímně upravit poměry účastníků řízení, může
disciplinární orgán nařídit předběžné opatření.
18.2. Předběžné opatření je vykonatelné vyhlášením, nebylo-li vyhlášeno, doručením rozhodnutí
tomu, komu ukládá povinnost.
18.3. Pominuly-li důvody, pro něž bylo předběžné opatření nařízeno, disciplinární orgán je zruší.
18.4. Předběžné opatření zaniká dnem právní moci rozhodnutí disciplinárního orgánu ve věci
samé.

19. článek
Lhůty
19.1. Disciplinární řízení může být zahájeno nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy došlo
k jednání, které zakládá podezření ze spáchání disciplinárního provinění.
19.2. Disciplinární orgán je povinen věc projednat a rozhodnout do 2 měsíců od zahájení
disciplinárního řízení. Odvolací orgán je povinen věc projednat a rozhodnout do 2 měsíců od
podání odvolání.
19.3. Disciplinární orgán, jehož rozhodnutí bylo pravomocně zrušeno soudem (27.7.
disciplinárního řádu), je povinen věc znovu projednat a rozhodnout do 2 měsíců od obdržení
zrušujícího rozhodnutí.
19.4. Disciplinární orgán, který zrušil rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení (23.5

disciplinárního řádu), je povinen věc znovu projednat a rozhodnout do dvou měsíců od
zrušení rozhodnutí.
19.5. V odůvodněných případech může na žádost disciplinárního orgánu, který řízení vede,
nadřízený disciplinární orgán lhůtu k projednání a rozhodnutí nejdéle o dva měsíce
prodloužit.

20. článek
Průběh disciplinárního řízení
20.1. Disciplinární orgán postupuje v řízení způsobem, který považuje za vhodný.
20.2. Disciplinární orgán vede řízení tak, aby všem účastníkům řízení byla poskytnuta stejná
možnost k uplatnění jejich práv a aby byl náležitě objasněn skutkový stav věci potřebný pro
rozhodnutí.
20.3. V disciplinárním řízení se postupuje tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a
spravedlivě rozhodnuta.
20.4. Oznámení o konání ústního jednání musí být doručeno účastníkům tak, aby měli dostatek
času k přípravě na jednání, zpravidla nejméně pět dní předem.
20.5. Řízení vedená před disciplinárním orgánem jsou neveřejná.

21. článek
Dokazování
21.1. K řádnému objasnění všech okolností týkající se disciplinárního provinění je disciplinární
orgán oprávněn přizvat k jednání i jiné osoby, než účastníky řízení, aby disciplinárnímu
orgánu sdělily podstatné informace důležité pro rozhodnutí. Účast těchto osob lze nahradit
písemným prohlášením, obsahujícím veškeré podstatné skutečnosti týkající se věci, které
jsou těmto osobám známé. Osobní účast těchto osob na disciplinárním řízení nebo jejich
písemné prohlášení však nelze žádným způsobem vynucovat.
21.2. Disciplinární orgán je oprávněn vyžádat si veškeré písemnosti či jiné důkazní materiály od
orgánů ČJF. Disciplinární orgán je oprávněn vyžádat si veškeré písemnosti či jiné důkazní
materiály od subjektů registrovaných pod ČJF, ale předložení těchto materiálů nelze žádným
způsobem vynucovat.
21.3. Účastníci disciplinárního řízení jsou oprávněni navrhovat disciplinárnímu orgánu jednotlivé
osoby či písemné materiály, které by měly být k řízení přizvány, resp. předloženy.

22. článek
Ústní jednání
22.1. Ústní jednání se musí konat pouze tehdy, má-li být přijato rozhodnutí ve věci samé
(zprošťující či odsuzující rozhodnutí). I tehdy však může disciplinární řízení proběhnout bez
ústního jednání, pokud s tím účastníci řízení vyslovili souhlas a pokud jejich vyjádření a
předložené důkazy umožňují takový postup.
22.2. Stěžovatel není povinen se ústního jednání zúčastnit.
22.3. Obviněný je povinen se ústního jednání zúčastnit. Pokud se k jednání bezdůvodně (bez
řádné omluvy) nedostaví, rozhodne disciplinární orgán na základě podkladů, které má
k dispozici.

23. článek
Rozhodnutí disciplinárního orgánu
23.1. Disciplinární orgán rozhoduje:
a)

o průběhu řízení,

b) o předběžném opatření,
c)

o zastavení řízení,

d) o vině a trestu nebo o zproštění obvinění (ve věci samé).
23.2. Každé rozhodnutí disciplinárního orgánu, musí obsahovat:
a)

označení disciplinárního orgánu, který rozhodnutí vydal,

b) označení účastníků disciplinárního řízení,
c)

výrok rozhodnutí,

d) datum rozhodnutí,
e)

odůvodnění rozhodnutí tak, aby bylo možné jej přezkoumat,

f)

podpis člena disciplinárního orgánu.

23.3. Rozhodnutí ve věci samé musí kromě náležitostí uvedených v ust. 23.2 obsahovat tyto
náležitosti:
a)

výrok o uznání obviněného vinným nebo o jeho zproštění obvinění,

b) přesné označení jednání, jehož se výrok týká tak, aby nemohlo být zaměněno s jiným
jednáním,
c)

přesné označení předpisů, které byly či měly být jednáním obviněného porušeny,

d) v případě, že byl obviněný uznán vinným, rovněž výrok o trestu nebo o upuštění od
potrestání,
e)

v případě peněžitého trestu stanovení lhůty, do kdy má být zaplacen, v případě

zastavení činnosti rozsah a dobu trvání trestu,
f)

rozhodnutí o nákladech řízení a stanovení lhůty, do kdy mají být zaplaceny,

g) poučení o odvolání.
23.4. Disciplinární orgán řízení zastaví:
a)

pokud stížnost neobsahuje stanovené náležitosti,

b) je-li stížnost zřejmě bezdůvodná,
c)

byla-li stížnost podána opožděně,

d) uplynula-li lhůta k projednání a rozhodnutí disciplinárního orgánu,
e)

pokud vzal stěžovatel stížnost zpět,

f)

pokud o skutku již bylo zahájeno jiné disciplinární řízení,

g) pokud o skutku již bylo rozhodnuto jiným disciplinárním orgánem,
h) pokud obviněný přestal být členem ČJF,
i)

pokud obviněný zemřel,

j)

pokud stěžovatel zemřel a disciplinární řízení není možné dokončit bez osobní účasti
stěžovatele.

23.5. Disciplinární orgán na návrh stěžovatele zruší rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení
(23.4 písm. h) disciplinárního řádu) a pokračuje v projednání disciplinárního provinění,
pokud se obviněný do dvou let od rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení stane
opětovně členem ČJF, o.s.
23.6. Disciplinární orgán rozhodne o zproštění obvinění, jestliže:
a)

nebylo prokázáno, že došlo k jednání, v němž bylo spatřováno disciplinární provinění,

b) jednání obviněného není disciplinárním proviněním,
c)

nebylo prokázáno, že se jednání dopustil obviněný.

23.7. Disciplinární orgán uzná obviněného vinným ze spáchání disciplinárního provinění,
splňuje-li jeho jednání znaky disciplinárního provinění uvedené v tomto disciplinárním řádu.
23.8. Rozhodnutí o zastavení řízení, o předběžném opatření a rozhodnutí ve věci samé musí být
vyhotoveno písemně a doručeno účastníkům řízení. Rozhodnutí ve věci samé musí být
rovněž doručeno sekretáři oblasti, v níž je obviněný registrován. Rozhodnutí se doručuje
osobně nebo poštou.
23.9. Písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci se archivuje u příslušného disciplinárního orgánu
nejméně po dobu jednoho roku (u peněžitých trestů do doby jejich úhrady).

24. článek
Právní moc rozhodnutí
24.1. Rozhodnutí upravující průběh řízení nabývá právní moci okamžikem přijetí.

24.2. Rozhodnutí, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.
24.3. Pokud se obviněný neúčastnil disciplinárního řízení a dvakrát za sebou se mu nepodaří
doručit písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci na známou adresu obviněného v ČR, dochází
k zastavení činnosti včetně zastavení výkonu funkce obviněného v ČJF, až do doby převzetí
písemného vyhotovení rozhodnutí. Tuto skutečnost konstatuje disciplinární orgán, který věc
projednává. O svém zjištění informuje sekretáře, v jehož oblasti je obviněný registrován.
Sekretář této oblasti je pak povinen napomáhat disciplinárnímu orgánu s doručením
rozhodnutí.
24.4. Vykonatelnost peněžité pokuty a povinnosti k úhradě nákladů řízení se zajišťuje zastavením
činnosti do doby jejich úhrady nebo do doby uzavření dohody o rozložení peněžitého trestu
na jednotlivé splátky. Stejné účinky má i porušení takové dohody o rozvržení finančního
trestu do jednotlivých splátek. Tyto skutečnosti konstatuje disciplinární orgán, který o věci
rozhodoval v posledním stupni, v případě peněžité pokuty uložené sborem rozhodčích o tom
rozhoduje OV ČJF.

25. článek
Paušální náhrada nákladů řízení
25.1. Pokud byl obviněný v řízení před disciplinárním orgánem shledán vinným ze spáchání
disciplinárního provinění, je povinen do 30 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatit ČJF
náklady disciplinárního řízení.
25.2. Byl-li obviněný shledán vinným z porušení pravidel o dopingu, je rovněž povinen zaplatit
ČJF náklady spojené s odebráním a laboratorním vyšetřením krevních vzorků.
25.3. Paušální částka nákladů disciplinárního řízení před jednotlivými disciplinárními orgány
činí:
a)

OV ČJF

1.000.- Kč

b) DiK

3.000.- Kč

c)

5.000.- Kč

VV

25.4. Účastníci řízení nemají právo na náhradu nákladů spojených s disciplinárním řízením.
25.5. Jsou-li k disciplinárními řízení přizvány i jiné osoby než účastníci řízení, náleží jim náhrada
cestovních výdajů v souladu se směrnicemi ČJF. Účastníkům řízení tato náhrada nenáleží.
25.6. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může disciplinární orgán od uložení povinnosti
zaplatit náklady řízení zcela či zčásti upustit. Takové rozhodnutí musí být náležitě
odůvodněno.
25.7. Rozhodne-li disciplinární orgán o povinnosti obviněného zaplatit náhradu nákladů řízení,
rozhodne současně o povinnosti ČJF vrátit stěžovateli poplatek za zahájení disciplinárního
řízení.

26. článek
Odvolání
26.1. Účastníci disciplinárního řízení se mohou proti rozhodnutí disciplinárního orgánu odvolat.
Odvolání však není přípustné:
a)

pokud tak stanoví pravidla jezdeckého sportu,

b) pokud tak stanoví tento disciplinární řád,
c)

proti rozhodnutí upravujícímu průběh řízení.

26.2. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
26.3. Odvolání musí být podáno písemně a musí obsahovat:
a)

označení rozhodnutí, proti kterému směřuje,

b) v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo postupu disciplinárního orgánu,
c)

čeho se odvolatel domáhá.

26.4. Odvolání se podává disciplinárnímu orgánu, který věc rozhodl v prvním stupni
prostřednictvím příslušného sekretáře. Disciplinární orgán postoupí věc odvolacímu
disciplinárnímu orgánu se všemi písemnými podklady v dané věci.
26.5. Odvolání má odkladný účinek, nestanoví-li pravidla jezdeckého sportu nebo Veterinární
pravidla jinak.

27. článek
Odvolací řízení
27.1. Na odvolací řízení a rozhodnutí odvolacího orgánu se přiměřeně užijí ustanovení tohoto
řádu o průběhu řízení v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak.
27.2. Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí disciplinárního orgánu. Vychází přitom
z podkladů disciplinárního řízení konaného v prvním stupni, které v případě potřeby doplní
vlastním šetřením.
27.3. Odvolací orgán není vázán mezemi, ve kterých se odvolatel domáhá přezkumu, ani důvody,
které odvolatel uplatnil. Je-li odvolatelem obviněný, nemůže změnit rozhodnutí
disciplinárního orgánu vydaného v prvním stupni v jeho neprospěch. To neplatí, určují-li
pravidla jezdeckého sportu, jaký trest má být za toto jednání uložen, a disciplinární orgán
v prvním stupni takový trest neuložil.
27.4. Odvolací orgán odvolání zamítne, pokud:
a)

odvolání bylo podáno opožděně,

b) odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou,
c)

odvolání je nepřípustné,

d) odvolání není důvodné.

27.5. Odvolací orgán rozhodnutí disciplinárního orgánu zcela nebo zčásti zruší, je-li nesprávné, a
v rozsahu zrušení sám rozhodne.
27.6. Rozhodnutí o odvolání se doručuje účastníkům disciplinárního řízení. V případech, kdy
odvolací orgán změní rozhodnutí vydané v prvním stupni, je o tom rovněž povinen
informovat sekretáře oblasti, v níž je obviněný registrován.
27.7. Pokud bylo rozhodnutí disciplinárního orgánu zrušeno soudem (§ 15 zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů), vrací se věc k novému projednání a rozhodnutí disciplinárnímu
orgánu, který rozhodoval v posledním stupni. Disciplinární orgán je vázán právním názorem
soudu.

28. článek
Právní moc rozhodnutí odvolacího orgánu
28.1. Doručené rozhodnutí odvolacího orgánu, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní
moci.

29. článek
Zveřejnění rozhodnutí disciplinárního orgánu
29.1. Rozhodnutí, které nabylo právní moci, může být ČJF zveřejněno.

30. článek
Přechodná a závěrečná ustanovení
30.1. Disciplinární řízení zahájená před účinností tohoto disciplinárního řádu (popř. jeho
novelizací) se dokončí podle disciplinárního řádu platného v době jejich zahájení.
30.2. Zrušuje se disciplinární řád schválený Radou ČJF, o.s. dne 10. 3. 2004.
30.3. Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
30.4. Ustanovení 12.4. písm. f) nabývá účinnosti dne 15. 12. 2011.
30.5. Ustanovení 25.3 nabývá účinnosti dne 28. 3. 2012.

Schválila Rada ČJF dne 9. 12. 2009
Ust. 12.4. písm. f) schválila Rada ČJF dne 15. 12. 2011
Ust. 25.3.schválila Rada ČJF dne 28. 3. 2012.

