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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 

CZECH SOCIETY FOR WORKING EQUITATION, spolek  („CSW E“) 

 

1.1 Obecná ustanovení 
1.2 Disciplinární řád je vnitřním předpisem spolku Czech Society for Working Equitation (dále jen 

„CSWE“), jehož účelem je určení pravidel pro regulérní a férovou činnost a jednání všech členů 
a subjektů spolku. 

1.3 Pro případ porušení pravidel spolku nebo takového jednání jeho členů nebo jezdců, které 
poškozuje dobré jméno spolku, disciplinární řád upravuje postup a pravidla pro sjednání nápravy. 

1.4 Cílem disciplinárního řádu je předcházet či případně zamezit disciplinárním proviněním a 
přispívat tak k dobrému jménu a postavení spolku nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

1.5 Disciplinární řád CSWE stanovuje pravomoc disciplinárního orgánu a rozhodčích CSWE a 
upravuje způsob a výsledek projednávání disciplinárních provinění členů spolku.  
 

2. Disciplinární orgán 
2.1 Funkce disciplinárního orgánu přísluší dle Stanov spolku Výkonnému výboru CSWE.  
2.2 Výkonný výbor je oprávněn pro potřeby disciplinárního řízení jmenovat odbornou komisi nebo 

povolat odborníka v daném oboru. 
2.3 Pro volbu a funkční období disciplinárního orgánu platí pravidla týkající se Výkonného výboru 

obsažená ve Stanovách CSWE.  
2.4 Rozhodčí CSWE je v rámci soutěží WE oprávněn udělit dle závažnosti disciplinárního provinění 

buď ústní výtku, finanční pokutu dle Sazebníku CSWE, případně vyloučit člena spolku (jezdce) 
ze soutěže WE (bod 5. čl.3). Pokud se bude jednat o otevřenou (nekvalifikační) soutěž WE, kde 
můžou startovat i jezdci bez členství v CSWE, vztahují se pravidla a předpisy  CSWE na všechny 
účastníky soutěže, jakož i na osoby, které se v souvislosti se soutěží vyskytují v areálu, kde je 
pořádána. 

 
3. Zahájení disciplinárního řízení 

3.1 Disciplinární řízení se zahajuje na základě písemného podnětu člena spolku, zaslaného 
doporučeně poštou na adresu sídla spolku CSWE.   

3.2 Nezbytnou náležitostí podnětu je označení účastníků řízení, tedy jmenovité uvedení odesílatele 
podnětu, jeho korespondenční adresy a člena, kterého se disciplinární podnět týká. 

3.3 Součástí podnětu je také popis skutku, v němž je spatřováno disciplinární provinění. Podnět musí 
být datován a podepsán. 

3.4 Neobsahuje-li podnět stanovené náležitosti, Výkonný výbor nezahájí disciplinární řízení a o této 
skutečnosti informuje odesílatele podnětu. 

3.5 Disciplinární řízení může Výkonný výbor zahájit i z vlastního podnětu.  
3.6 Základními zásadami disciplinárního řízení jsou:  

- projednání pouze důvodů  uvedených v podnětu doručenému na adresu spolku CSWE 
- presumpce neviny  
- právo na obhajobu  
- zásada objektivní pravdy a rozumného hodnocení důkazů 
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4. Disciplinární oprávnění rozhodčích v rámci soutěží WE 
4.1 Rozhodčí je oprávněn v rámci soutěže WE na základě vlastního uvážení udělit ústní výstrahu členu 

spolku, jezdci, jakož i osobě podílející se na soutěži nebo její přípravě, a to z důvodu závažného 
porušení pravidel CSWE, zjevného porušení wellfare („blahobytu“) koně nebo z důvodu zjevného 
nesportovního chovaní.  

4.2 Pokud nedojde k bezodkladné nápravě jednání nebo následek jednání je neslučitelný s pravidly 
CSWE, nebo došlo-li k závažnému porušení welfare koně a pravidel sportovního chování, je 
rozhodčí oprávněn udělit na místě finanční pokutu dle Sazebníku spolku CSWE. Pokutu lze při 
opakovaném jednání udělit dotyčné osobě znova.   

4.3 Pokud rozhodčí dospěje k závěru, že jednání jezdce je z hlediska pravidel CSWE natolik závažné, 
že žádný z disciplinárních trestů (ústní výstraha, finanční pokuta) není v dané situaci dostatečným, 
může jezdce ze soutěže vyloučit, případně mu také zakázat start v následujících soutěžích WE po 
dobu, kterou uzná za vhodnou. 

4.4 O této skutečnosti rozhodčí sepíše záznam, uvede okolnosti, které k takovému rozhodnutí vedly a 
též osoby, které jednání vyloučeného jezdce byly přítomny. Záznam musí být datován, podepsán 
rozhodčím a vyloučeným jezdcem. Pokud jezdec odmítne záznam podepsat, rozhodčí tuto 
skutečnost zaznamená. Záznam podepíší též osoby, které podaly vysvětlení nebo svědectví. 
Záznam je archivován po dobu jednoho roku v dokumentaci Výkonného výboru. 
 
 

5. Disciplinární provin ění 
5.1 Disciplinárním proviněním ve smyslu tohoto řádu se rozumí úmyslné či nedbalostní jednání, jehož 

se dopustí člen spolku CSWE,(případně jezdec nebo osoba účastná soutěže WE), při své činnosti 
související s jezdeckým sportem, které je: 

a) v rozporu se Stanovami spolku nebo jinými vnitřními předpisy a rozhodnutími spolku, 
b) v rozporu s pravidly CSWE, 
c) v rozporu s Veterinárními pravidly, jakož i zásadami welfare koní během soutěží 
    nebo jiných veřejných prezentací CSWE 
d) v rozporu se zásadami slušnosti a sportovního chování. 

 
 

5.2 Disciplinárního provinění se dopustil také člen spolku, který svým zištným či účelovým jednáním 
poškodil jiného člena spolku na jeho právech, nebo poškodil dobré jméno spolku. 

5.3 Za závažné provinění se považuje zejména takové, který bylo provedeno v rámci veřejné 
prezentace WE a mělo dopad na široký okruh účastníků. 

5.4 Za disciplinární provinění s následkem ukončení členství se považuje také skutečnost, že člen 
spolku nezaplatil členské poplatky řádně a včas (viz bod 1.2 Stanov spolku), tedy v požadované 
výši a do konce kalendářního roku, který předchází roku, za nějž mají být členské poplatky 
uhrazeny. Informace o konkrétní výši členského příspěvku jsou obsaženy v Sazebníku spolku 
CSWE dostupném na internetových stránkách spolku (www.cswe.cz). 

5.5  Za disciplinární provinění podle tohoto řádu odpovídají fyzické i právnické osoby. 
5.6 Odpovědnost konkrétních jednajících osob těchto právnických osob se řídí vnitřními poměry a 

předpisy těchto právnických osob dle platného právního řádu České republiky. 
5.7 Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl člen spolku povinen. 
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6. Zahájení disciplinárního řízení 
6.1 Disciplinární trest lze uložit pouze tehdy, pokud ode dne zjištění porušení povinnosti neuplynula 

doba delší jednoho roku a doba ode dne, kdy k provinění došlo zároveň není delší než 2 roky. 
6.2 Rozhodnutí o uložení trestu musí být vydáno do 60 dní ode dne zahájení disciplinárního řízení. 

V případě potřeby, zejména s ohledem na potřeby dokazování, lze výjimečně lhůtu prodloužit na 
90 dnů. 

6.3 Za den zahájení disciplinárního řízení se považuje den doručení podnětu na adresu sídla spolku 
CSWE, je-li podnět shledán důvodným a projednatelným ve smyslu tohoto disciplinárního řádu.  

6.4 Výkonný výbor učiní v rámci disciplinárního řízení úkony potřebné ke zjištění objektivních 
skutečností – písemné důkazy, výpověď očitých svědků, apod., jakož i písemně vyzve dotčeného 
člena spolku k podání písemného vyjádření k podnětu disciplinárního řízení ve lhůtě 5 dní od 
doručení výzvy. Za písemnou komunikaci se považuje i elektronická komunikace (email). 

6.5 Disciplinární řízení se nezahájí nebo se v něm nepokračuje, pokud dotčený člen spolku zemřel, 
ukončil členství v CSWE, pozbyl na základě rozhodnutí soudu svéprávnost, uplynula jednoletá 
lhůta od zjištění provinění, jednání svojí podstatou nespadá pod tento disciplinární řád. 

 
 
 

7. Účastníci disciplinárního řízení 
7.1 Účastníky disciplinárního řízení jsou na základě náležitostí podnětu – odesílatel podnětu ( dále jen 

„stěžovatel“) a člen spolku obviněný z disciplinárního provinění (dále jen „obviněný“). 
7.2 Stěžovatelem je člen spolku, který zaslal podnět na zahájení disciplinárního řízení.  
7.3 Stěžovatelem může být též fyzická osoba (která není členem CSWE), která v rámci soutěže WE 

nebo jiné veřejné akce podporované spolkem CSWE byla svědkem jednání, které je dle tohoto 
disciplinárního řádu považováno za disciplinární provinění. V takovém případě Výkonný výbor 
projedná stížnost jako by disciplinární řízení zahájil z vlastního podnětu a stěžovatel má 
v disciplinárním řízení postavení svědka. 

7.4 Obviněným je fyzická nebo právnická osoba, proti níž bylo disciplinární řízení zahájeno. 
7.5 Účastníka disciplinárního řízení – fyzickou osobu, který v době zahájení disciplinárního řízení 

nedovršil 15 let, zastupuje jeho zákonný zástupce. 
7.6 Účastník disciplinárního řízení – právnická osoba, jedná prostřednictvím svých statutárních orgánů. 
7.7 Podá-li více stěžovatelů stejnou nebo podobnou stížnost týkající se stejného obviněného a stejného 

jednání, vyzve Výkonný výbor všechny stěžovatele, aby si určili společného zástupce ze svého 
středu pro jednání v rámci disciplinárního řízení. 

 
 

8. Průběh disciplinárního řízení 
8.1 Výkonný výbor postupuje v řízení transparentním způsobem, zejména dodržuje zásadu písemnosti 

a objektivního hodnocení důkazů. Tedy veškerá zjištění, případně důkazy nebo výpovědi svědků, 
budou zachyceny v  písemné formě (v podobě zápisu), datována a podepsána přítomnými či 
dotčenými členy spolku.  

8.2 Výkonný výbor 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. 

8.3 Výkonný výbor rozhoduje o disciplinárním provinění na společném zasedání v sídle spolku CSWE, 
neurčí-li výbor s přihlédnutím k rozumným okolnostem jiné místo nebo způsob jednání. 

8.4 Jednání musí být přítomni nejméně čtyři z pěti členů Výkonného výboru. 
8.5 Účastníci disciplinárního řízení mají právo se tohoto jednání zúčastnit. 
8.6 Stěžovatel není povinen se ústního jednání zúčastnit. 
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8.7 Obviněný je povinen se na základě písemné výzvy Výkonného výboru ústního jednání zúčastnit. 
Pokud se k jednání bezdůvodně (bez řádné omluvy) nedostaví, rozhodne Výkonný výbor na základě 
podkladů, které má k dispozici. 

8.8 Oznámení o konání ústního jednání musí být doručeno účastníkům tak, aby měli dostatek času k 
přípravě na jednání, zpravidla nejméně týden 7 dní předem. 

8.9 Projednávání disciplinárního provinění Výkonným výborem jsou neveřejná. 
 

 
9. Dokazování 

9.1 K řádnému objasnění všech okolností týkajících se disciplinárního provinění je Výkonný výbor 
oprávněn přizvat k jednání o rozhodnutí i jiné osoby, než účastníky řízení, aby sdělily podstatné 
informace důležité pro rozhodnutí.  

9.2 Účast těchto osob lze nahradit písemným prohlášením, které obsahuje 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. 

9.3 Účastníci disciplinárního řízení jsou oprávněni navrhovat Výkonnému výboru jednotlivé osoby či 
písemné materiály, které by měly být k řízení přizvány, resp. předloženy. 

 
 

10. Náležitosti rozhodnutí o uložení disciplinárního trestu 
10.1 Rozhodnutí musí být vyhotoveno v písemné formě, musí být datováno a musí z něj být zřejmé, 

v jakém složení členů Výkonný výbor rozhodnutí vydal. 
10.2 Z rozhodnutí musí být zřejmé, na základě jakého podnětu bylo vydáno, jakými zjištěními a důkazy 

je rozhodnutí podloženo a z jakých skutkových důvodů ve smyslu tohoto disciplinárního řádu bylo 
rozhodnutí vydáno.  

10.3 Rozhodnutí musí obsahovat řádné označení účastníků řízení. 
10.4 V rozhodnutí musí být zřetelně uveden výrok.  
10.5 Rozhodnutí musí být přijato nejméně nadpoloviční většinou všech členů Výkonného výboru, kteří 

k písemnému vyhotovení rozhodnutí připojí svůj podpis.. 
 
 
 

11. Rozhodnutí Výkonného výboru 
11.1 Výkonný výbor rozhodne: 

a) o provinění a uložení disciplinárního trestu nebo  

b) o zastavení řízení nebo 

c) o zproštění obvinění z disciplinárního provinění 

d) o námitce proti uložené finanční pokutě 
 
11.2 Výkonný výbor řízení zastaví: 

a) pokud stížnost neobsahuje stanovené náležitosti, 

b) je-li stížnost zřejmě bezdůvodná, 

c) byla-li stížnost podána opožděně (viz bod 6.1) 

d) uplynula-li lhůta k projednání a rozhodnutí disciplinárního orgánu (viz bod 6.2) 
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e) pokud vzal stěžovatel kdykoliv do vydání rozhodnutí podnět zpět a Výkonný výbor jej nechce  

   projednat z vlastního podnětu, 

f) pokud obviněný přestal být členem spolku CSWE nebo zemřel 

g) pokud stěžovatel zemřel a disciplinární řízení není možné dokončit bez jeho osobní účasti 

 

11.3 Výkonný výbor 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. 

 

11.4 Výkonný výbor uzná obviněného vinným ze spáchání disciplinárního provinění, splňuje-li jeho 
jednání znaky disciplinárního provinění uvedené v tomto disciplinárním řádu. 

11.5 Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a doručeno účastníkům řízení. Rozhodnutí se doručuje 
osobně nebo doporučeně poštou na adresu, kterou obviněný v disciplinárním řízení uvedl. 

11.6 Písemné vyhotovení rozhodnutí se archivuje v rámci agendy Výkonného výboru po dobu 3 let. 

 

12. Disciplinární tresty 
12.1 Za disciplinární provinění lze uložit některý z následujících disciplinárních trestů: 

a) výstraha (může být uložena i veřejně), 
b) finanční pokuta (může být uložena i opakovaně) 
c)   vyloučení jezdce nebo koně ze soutěže WE, 
d)   vyloučení ze spolku CSWE 
 

12.2 Trest lze uložit samostatně nebo s jiným trestem.  
12.3 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 a vyhotoví o této skutečnosti zápis. 
 

Výstraha 

12.4 Výstraha znamená ústní nebo písemné napomenutí obviněného rozhodnutím disciplinárního 
orgánu nebo učiněné v rámci soutěže nebo závodů WE rozhodčím. Náležitosti písemné výstrahy 
musí splňovat požadavky uložené v čl. 10 tohoto řádu. 

12.5  Je ukládána zejména v případech méně závažných či ojedinělých disciplinárních provinění. 
12.6  Je-li ústní výstraha ukládána za disciplinární provinění rozhodčím CSWE při jezdeckých závodech 

či soutěži WE, lze ji uložit pouze jednou v rámci jedněch závodů (akce). Dojde-li v rámci týchž 
závodů (akce) ke spáchání dalšího disciplinárního provinění toutéž osobou, je rozhodčí povinen 
zvolit za jeho spáchání přísnější trest, nehledě na závažnost spáchaného disciplinárního provinění. 

12.7 Je-li výstraha ukládána za disciplinární provinění disciplinárním orgánem mimo jezdecké závody 
či jinou jezdeckou akci, lze výstrahu témuž členu spolku uložit pouze jednou v kalendářním roce. 
Dojde-liv témže kalendářním roce ke spáchání dalšího disciplinárního provinění toutéž osobou, je 
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disciplinární orgán povinen zvolit za jeho spáchání přísnější trest, nehledě na závažnost spáchaného 
disciplinárního provinění. 
 

Pokuta 
 

12.8 Pokutou se rozumí finanční obnos, který byl uložen rozhodčím CSWE k zaplacení na místě (v 
rámci soutěže WE) za disciplinární provinění dle tohoto disciplinárního řádu. Pokuta je splatná 
v hotovosti k rukám rozhodčího, který pokutu uložil. 

12.9 Výše pokuty je dána platným Sazebníkem spolku CSWE, maximální výše jednotlivé pokuty je 
1000 Kč. Pokuta může být uložena opakovaně, a to až do výše 3 000 Kč. Rozhodčí je povinen 
nejpozději do 5 dnů odeslat pokutu na účet spolku CSWE. 

12.10 Jezdec nebo člen spolku (případně osoba účastná soutěže WE), jemuž byla pokuta uložena, může 
podat proti uložení pokuty námitku k Výkonnému výboru spolku. Námitku je nutné podat 
nejpozději do 7 dní ode dne uložení pokuty. Námitka se podává písemně na adresu sídla spolku 
CSWE. Výkonný výbor rozhodne, zda byla pokuta uložena rozhodčím v souladu s tímto 
disciplinárním řádem či nikoliv. Pro jednání a rozhodnutí Výkonného výboru platí pravidla 
disciplinárního řízení obsažená v tomto řádu.  Pokud Výkonný výbor shledá, že pokuta nebyla 
uložena v souladu s tímto řádem, vyplatí částku ve výši pokuty dotčené osobě zpět. Rozhodnutí 
Výkonného výboru CSWE je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.  

12.11 Finanční pokutu rozhodčí v rámci soutěže WE uloží zejména v případě, kdy člen CSWE, jezdec 
případně osoba účastná soutěže WE neuposlechne ústní výstrahy nebo se dopustí jednání dle bodu 
4.2 tohoto disciplinárního řádu. V případě, že dotčená osoba z jakéhokoliv důvodu odmítne zaplatit 
pokutu, je tato skutečnost důvodem pro zahájení disciplinárního řízení Výkonným výborem 
z vlastního podnětu.  

 

Vyloučení ze soutěže WE 

12.12 Vyloučení rozhodčím ze soutěže WE znamená, že jezdec a/nebo jeho kůň či jeho koně 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. 

Vyloučení z CSWE 

12.13  Pokud se obviněný dopustil zvlášť závažného disciplinárního provinění a Výkonný výbor dospěje 
k závěru, že nepostačí uložení jiného druhu trestu, lze uložit trest vyloučení z CSWE. 

12.14  Člen spolku, kterému byl uložen trest vyloučení z CSWE, může být opětovně přijat za člena 
nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o vyloučení z CSWE. 

 
 

13. Vyloučení členaVýkonného výboru z rozhodování o disciplinárním provinění 
13.1  Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen Výkonného výboru, který: 

a) je účastníkem disciplinárního řízení, 
b) je v příbuzenském poměru ke stěžovateli nebo k obviněnému, případně ke členovi povolané  
   odborné komise 
c) je majitelem nebo trenérem koně, jehož se disciplinární řízení týká 
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13.2 Z jiných důvodů nelze namítat vyloučení člena Výkonného výboru. 
13.3 O vyloučení člena Výkonného výboru rozhoduje výbor sám. Rozhodnutí o vyloučení člena je nutné 

učinit, jakmile se zjistí skutečnost podstatná pro jeho vyloučení. 
13.4 Pokud by v důsledku vyloučení více, než jednoho člena Výkonného výboru, byl počet členů nižší 

než čtyři, tedy pod hranicí usnášení schopnosti, je nutné losem vybrat chybějící počet členů z osob 
Kontrolní komise.  
 
 

14. Platnost a účinnost rozhodnutí 
14.1 Rozhodnutí Výkonného výboru je platné okamžikem podpisu členů výboru, kteří rozhodnutí přijali. 

Rozhodnutí rozhodčích dle bodu 4. je platné a účinné okamžikem vyhlášení nebo sdělení jezdci. 
14.2 Rozhodnutí nabývá účinnosti doručením obviněnému (pachateli disciplinárního rozhodnutí). 

Rozhodnutí lze doručit přímo na místě osobně (oproti podpisu převzetí rozhodnutí) nebo 
doporučeně poštou.  Pokud si adresát zásilku nevyzvedne nebo odmítne převzít a zásilka se vrátí 
odesílateli (CSWE) jako nedoručená, bude na internetové stránce spolku CSWE (www.cswe.cz) 
uveřejněna výzva adresátovi k vyzvednutí zásilky nebo uvedení platné adresy. Pokud adresát do 
konce této lhůty zásilku nevyzvedne nebo neuvede platnou adresu, případně nezažádá o opakované 
zaslání, bude zásilka uplynutím lhůty považována za doručenou. 
  

15. Platnost a účinnost disciplinárního řádu 
Tento disciplinární řád nabývá platnosti okamžikem, kdy byl Výkonným výborem přijat dle 
pravidel obsažených ve Stanovách. Disciplinární řád je účinný ode dne uveřejnění na internetových 
stránkách www.cswe.cz.  
Přijatý dne 7.6.2018 
Účinný ode dne 14.6.2018 

 

 
 
 
 


