ETICKÝ KODEX FUNKCIONÁŘŮ VE VYTRVALOSTNÍM JEŽDĚNÍ
Tento kodex shrnuje základní pravidla chování a jednání pro všechny rozhodčí, veterinární lékaře,
technické delegáty a členy komise vytrvalosti (dále jen "funkcionáři"), kteří jsou nominováni komisí
vytrvalostního ježdění nebo se účastní aktivit pod záštitou České jezdecké federace (dále jen "ČJF") či
komise vytrvalostního ježdění jinou formou. Vždy ale platí, že psaná pravidla a doporučení nemohou
nahradit zdravý rozum ani být v rozporu s dobrými mravy.
Povinností všech funkcionářů ve vytrvalostním ježdění je jednat při výkonu daných funkcí nestranně a
nezaujatě. To znamená vždy vystupovat objektivně a vyváženě, nepřipustit jakékoli ovlivnění,
respektovat fair-play a jednat seriozně v každé akci nebo situaci spojené s vytrvalostním ježděním.
Funkcionáři musí ke každé oficiální nominaci přistoupit s patřičnou profesionalitou.
Rozsah odpovědnosti a míra nezávislosti zaručená funkcionářům z titulu jejich funkce vyžaduje vždy
nejméně stejně vysokou úroveň nasazení a odborných kvalit z jejich strany. Klíčová pozice a
pravomoci svěřené funkcionářům při vytrvalostním závodě pak vyžadují stejně vysoké morální kvality
a dodržování etických pravidel funkcionáři. Respektování těchto vysokých nároků se odráží a bude
odrážet v hodnocení a vyjádřeních ostatních aktérů a veřejnosti nejen směrem k funkcionářům, ale
také k celé České jezdecké federaci, respektive komisi vytrvalostního ježdění. Dodržování tohoto
vysokého standardu chování sledují všichni funkcionáři sami, stejně jako je sledováno zvenčí.
Komise vytrvalostního ježdění přijala tato pravidla chování a očekává jejich bezvýhradné dodržování
od všech funkcionářů, jako i od sebe sama. Důvěra v profesionalitu funkcionářů je základem našeho
sportu a musí začínat uvnitř tohoto sboru. Respekt k nestrannosti, pravidlům, fair-play a zdravému
rozumu od všech činovníků závodů je podmínkou dalšího růstu a rozvoje sportující základny i důvěře
ve funkcionáře.
Osobní integrita a etické chování funkcionářů je jedním z nezbytných předpokladů dalšího rozvoje
vytrvalostního ježdění v naší zemi.
Komise vytrvalostního ježdění bude aktivně prosazovat pochopení, přijetí a aktivní naplňování dále
uvedených principů.

ČLÁNEK 1
Funkcionáři vytrvalosti nesmí mít v souvislosti s výkonem své funkce žádné závazky kromě
nestranného a fair-play řízení vytrvalostního závodu a sportu. Nepřijatelná jsou jakákoli rozhodnutí či
vyjádření učiněná na základě osobní zaujatosti, vedlejších povinností nebo nátlaku jakékoli strany.
Funkcionáři musí
- považovat loajalitu vůči disciplíně a vůči ČJF za nadřazenou závazkům či vztahům
k jednotlivým osobám nebo vlastním zájmům;
- dodržovat pravidla vytrvalostního ježdění, Všeobecná pravidla ČJF, Veterinární pravidla a
legislativní předpisy a nikdy je veřejně nekritizovat. Pokud v rámci svého výkonu činnosti
dojdou k názoru, že některé z pravidel vytrvalostního ježdění, Všeobecných pravidel ČJF,
Veterinárních pravidel a legislativních předpisů je překážkou v rozvoji disciplíně, aktivně podat
návrh na jeho úpravu oficiální cestou.
- podporovat ostatní funkcionáře vytrvalosti, stejně jako ostatní funkcionáře ČJF;
- nečinit žádné osobní přísliby, které by mohly být v rozporu se standardními postupy a
oficiálními výstupy ČJF;
- zdržet se přímé i nepřímé účasti v jakýchkoli činnostech ve vztahu k ostatním stranám, pokud
by to mohlo být v konfliktu se závazky ČJF nebo v rozporu s těmito principy;

-

neprodleně oznámit jakékoli korupční jednání nebo chování předsedovi komise rozhodčích
nebo některému jinému členovi Exekutivy ČJF.

ČLÁNEK 2
Funkcionáři vytrvalostního sportu nesmí nikoho jakýmkoliv způsobem diskriminovat ani zvýhodňovat,
z jakýchkoli důvodů, zvláště ne pro odměnu, dary, či poskytnutí jiných výhod.
Funkcionáři nesmí pro sebe ani pro svou rodinu či další osoby přijmout benefity či výhody.
Funkcionáři se musí vyhnout vztahům s osobami a organizacemi, které mohou ovlivnit nestranný
výkon jejich povinností.
Funkcionáři nesmějí, přímo ani nepřímo, přijmout nabídky úplatků, prémií nebo jiných plateb či jiných
hodnotných věcí nebo služeb, ani zadržovat informace o poskytování takových neodůvodněných
výhod v souvislosti s průběhem nebo výsledkem vytrvalostního závodu.
Funkcionáři jsou povinni ihned oznámit komisi vytrvalosti nebo některému ze členů Exekutivy ČJF
jakékoli zjištění přestupku proti základním principům sportovního chování, fair-play nebo proti etickým
principům.
ČLÁNEK 3
Funkcionáři vytrvalostního sportu jsou povinní jednat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno ČJF
a který odpovídá významu jejich funkcí.
Z tohoto pohledu jsou funkcionáři povinni zdržet se
- jakýchkoli prohlášení a vyjádření, která by mohla poškodit image vytrvalosti nebo ČJF,
- jednání, které by mohlo poškodit image vytrvalosti nebo ČJF.
V osobních kontaktech a komunikaci mezi funkcionáři během oficiálních aktivit ČJF nebo i mimo ně
musí funkcionáři dodržovat pravidla vzájemného respektu, zdvořilosti a slušného chování. Nepřijatelné
je zejména
- pomlouvat nebo šířit pomluvy směřující na kluby, jezdce a oficiální představitele disciplíny a
ČJF, jakož i na sebe vzájemně;
- vtahovat jiné osoby do akcí mířených proti přirozeným zájmům ČJF;
- předávat do médií informace – nebo takové informace sbírat - s cílem poškodit ČJF,
funkcionáře nebo partnery ČJF.
ČLÁNEK 4
Požívání návykových látek, které by vedlo k ovlivnění vykonávání činnosti funkcionářů, je nepřípustné.
ČLÁNEK 5
Slovní napadání, fyzické násilí, rasismus, sexuální obtěžování ani jiné obdobné chování nebude
tolerováno ze strany žádného účastníka nebo osoby spojované s aktivitami ČJF.
Tolerance, stejně jako rovnoprávné a fair-play chování mezi všemi zúčastněnými jsou základními
předpoklady pro jakékoli zapojení funkcionářů do aktivit v rámci ČJF a pro jednání jménem ČJF.
Funkcionáři vytrvalostního sportu se nesmí účastnit jednání a aktivit, které vedou k omezování práv,
možnosti, přístupu ke zdrojům, informacím nebo funkcím na základě ekonomických faktorů, rasy,
barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, sexuální orientace, postižení, národnosti nebo státní
příslušnosti.

ČLÁNEK 6
Povinností funkcionářů vytrvalostního sportu je chránit jezdce a koně, funkcionáře týmů, ostatní členy
ČJF, podpůrný personál, zástupce televize a médií, zástupce partnerů a partnerských společností,
diváky a ostatní před nevhodným chováním. Funkcionáři se zavazují podporovat, zdůrazňovat a
vyžadovat přiměřené a vhodné chování ze strany všech výše uvedených účastníků na vytrvalostních
závodech či dalších akcích ČJF.
ČLÁNEK 7
Funkcionáři vytrvalostního sportu jsou povinni trvale zvyšovat vlastní kvalifikaci všemi dostupnými
teoretickými i praktickými způsoby, jako jsou školení a doškolování v rámci ČJF či FEI, studiem
pravidel apod.
Při zjišťování a ověřování jejich kvalifikace a schopností jsou funkcionáři povinni uvádět veškerá fakta
pravdivě a úplně.
ČLÁNEK 8
Porušování pravidel uvedených v tomto kodexu včetně neplnění povinnosti informovat o výskytu
korupčního chování nebo o ovlivňování výsledku závodu, stejně jako přestupky proti základním
principům etiky a sportu, mohou vést k zákazu výkonu funkce nebo i k dalšímu potrestání funkcionářů
v souladu s platnými stanovami a legislativou ČJF.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ VYTRVALOSTNÍHO SPORTU
1. Každý funkcionář vytrvalostního sportu musí dodržovat následující pravidla pro své chování a
jednání:
- nosit oficiální oděv a používat další vybavení, pokud ho obdržel od ČJF resp. od oficiálního
sponzora sportu;
- zdržet se užití jakýchkoli látek, které by mohly ovlivnit jeho/její fyzický nebo psychický výkon;
- chovat se a jednat v souladu s výše uvedenými principy, vždy sportovně, zdvořile a s plnou
kontrolou, a to jak během akce, tak na cestě do a z místa konání;
- dostavit se na místo závodu / akce vždy včas pro provedení kontroly místa závodu, zařízení a
vybavení, k projednání konkrétních a místních specifik, pro instruktáž místních funkcionářů a
pro výměnu užitečných informací se všemi účastníky závodu;
- zdržet se jakékoli veřejné kritiky ČJF, jejích orgánů, funkcionářů a klubů;
- získávat, doplňovat a uplatňovat v praxi co nejširší znalosti a porozumění, jak psaných pravidel
a dokumentů, tak smyslu pro sport a pochopení vytrvalosti pro optimální naplnění své role a
poslání při každém závodě;
- zajistit a zkontrolovat, aby zápisy a zprávy ze závodů a výsledky v elektronické i listinné formě
neobsahovaly žádné cizí nebo neoprávněné vstupy, a učinit maximální opatření proti jejich
případnému falšování či zneužití;
- nezpochybňovat nominace a pověření své, ani ostatních funkcionářů.
2. Funkcionáři se musí vyvarovat jednání a činností, zakázaných anebo i povolených tímto kodexem,
pokud by takové jednání nebo činnost mohly následně vést k jejich porušování. Především nesmí:
- zneužívat ČJF, disciplínu vytrvalost a jejich oficiální akce k vlastnímu prospěchu;
- zvýhodňovat některého z účastníků vytrvalostních závodů;
- ztratit nezávislost nebo nestrannost, byť i jen částečně nebo krátkodobě;
- předávat nebo zveřejňovat interní a citlivé informace ČJF;
- předpovídat nebo předčasně zveřejňovat rozhodnutí orgánů ČJF;
- vystupovat jménem ČJF nebo komise vytrvalosti, bez předchozího pověření;

-

negativně ovlivňovat veřejnost nebo narušovat důvěru v ČJF;
přijímat jakékoli dary nebo výhody od kohokoli v souvislosti s aktivitami ve vytrvalostním
sportu;
chovat se nesportovně, a to i mimo své vlastní nominace.

3. Všichni funkcionáři vytrvalostního sportu se musí vždy ujistit, že jejich činnost není v rozporu
s vykonávanými aktivitami. Mimo jiné se funkcionáři zdrží působení ve dvou různých rolích na
jakékoli oficiální akci (s výjimkou případů, povolených pravidly vytrvalostního sportu).
Tento etický kodex vstupuje v platnost dnem schválení Výkonným výborem ČJF.

