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Platnost od 1. ledna 2019 
 

PŘÍLOHA M 
K MEZINÁRODNÍMU SPORTOVNÍMU ŘÁDU 

 
MANIPULACE SE SOUTĚŽEMI 

 
ČLÁNEK 1 – OPATŘENÍ PRO DOHLED NAD SOUTĚŽEMI 
Každý  pořadatel,  případně  ve  spolupráci  s provozovateli  sportovních  sázek  nebo  jejich 
sdruženími  a  příslušnými  veřejnými  orgány,  provede  vyhodnocení  rizik  spojených 
s manipulací  se  soutěží,  kterou  pořádá  a  následně  zavede  nejvhodnější  opatření  pro 
prevenci, zjišťování a dohled, zejména co se týče podmínek jmenování příslušných činovníků 
pro danou soutěž. 
 
ČLÁNEK 2 – SÁZKY 
Žádný účastník soutěže nemůže být ani přímo, ani přes prostředníka, zapojen do sportovních 
sázek na soutěž, na které  je zainteresován, zejména kvůli své časti nebo  jakémukoli vztahu 
k této soutěži. 
 
ČLÁNEK 3 – ZÁKAZ KORUPCE 
Žádný účastník soutěží nesmí: 
3.1 nabízet nebo se pokoušet nabízet peníze nebo jakoukoli výhodu za účelem manipulace se 
soutěžemi; 
3.2 přijímat peníze nebo jakoukoli výhodu za účelem manipulace se soutěžemi. 
 
ČLÁNEK 4 – INFORMACE OD ZASVĚCENÝCH OSOB A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ 
Žádný účastník soutěží nesmí: 
4.1 nabízet nebo se pokoušet nabízet peníze nebo  jakoukoli výhodu za získání  informací od 
zasvěcených  osob  o  soutěži  s  cílem  provádět  nebo  umožnit  provádět  sportovní  sázky  na 
uvedenou soutěž; 
4.2 používat jakoukoli informaci od zasvěcených osob za účelem zajistit sobě nebo jiné osobě 
výhodu při sportovních sázkách; 
4.3  sdělovat  nebo  šířit  třetím  osobám  jakékoli  informace  od  zasvěcených  osob  o  soutěži, 
získané  při  výkonu  jejich  povolání  nebo  funkce,  s cílem  provádět  nebo  umožnit  provádět 
sportovní sázky na uvedenou soutěž. 
 
ČLÁNEK 5 – PREVENCE A ZÁKAZ KONFLIKTU ZÁJMŮ 
5.1  Účastníci  soutěží  a  pořadatelé  nemohou  být  přímo  nebo  nepřímo  kontrolovaní 
provozovatelem,  který  nabízí  sportovní  sázky  na  příslušnou  soutěž.  Stejně  tak  nemohou 
účastníci soutěže a pořadatelé přímo nebo nepřímo kontrolovat provozovatele, který nabízí 
sportovní  sázky  na  příslušnou  soutěž.  Pojem  kontrola  ve  smyslu  tohoto  článku  znamená 
možnost  vyvíjet  podstatný  nebo  rozhodující  vliv  na  řídicí,  správní  orgány  nebo  na  celý 
rozhodovací  orgán,  který  může  mít  dopad  na  sportovní  organizaci  a  průběh  příslušné 
soutěže. 
5.2  Jakákoli  smlouva o partnerství nebo  sponzoringu,  zavazující provozovatele  sportovních 
sázek  a  účastníka  soutěží  nebo  pořadatele, musí  vylučovat  jakékoli  vměšování  pořadatele 
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sportovních sázek do sportovní organizace a průběhu příslušných soutěží. Účastníci soutěží a 
pořadatelé  předloží  před  podpisem  návrh  smlouvy  o  partnerství  nebo  sponzoringu 
s provozovatelem sportovních sázek FIA, aby tato zjistila, zda existuje riziko konfliktu zájmů 
ve  smyslu  čl.  5.1,  nebo  riziko  zasahování  provozovatele  sportovních  sázek  do  sportovní 
organizace a průběhu příslušných soutěží. Případně může FIA požádat účastníka soutěží nebo 
pořadatele, aby návrh smlouvy změnili. 
5.3 Žádný účastník soutěží a pořadatel se nesmí účastnit stanovení kurzů sportovních sázek, 
nabízených na dotčenou soutěž, nebo poskytovat služby sportovních předpovědí, pokud jsou 
tito  účastníci  soutěží  nebo  pořadatelé  smluvně  vázáni  s provozovatelem  nabízejícím 
sportovní sázky, nebo pokud jsou tyto služby poskytovány v rámci programů sponzorovaných 
tímto provozovatelem. 
 
ČLÁNEK 6 – OZNAMOVACÍ POVINNOST 
6.1 Každý účastník soutěží má povinnost neprodleně oznámit ASN dotčené země  jakoukoli 
podezřelou aktivitu, každý incident, nabádání nebo přístup, které by mohly být pokládány za 
porušení pravidel týkajících se manipulace se soutěžemi. Účastník soutěží současně sdělí tyto 
informace FIA. 
6.2 Kontaktovaná ASN o tom musí případně informovat vnitrostátní orgány příslušné pro boj 
proti manipulacím se soutěžemi. 
6.3  Kontaktovaná  ASN  bude  rovněž  informovat  FIA  o  opatřeních,  přijatých  na  základě 
takového oznámení. 
6.4  Tato  oznamovací  povinnost  nevylučuje  zákonnou  povinnost  kontaktovat  státní  orgány 
příslušné pro manipulace se soutěžemi. 
6.5 Jakékoli porušení oznamovací povinnost může vést k sankci nebo pokutě. 
 
ČLÁNEK 7 – OCHRANA OZNAMOVATELŮ 
7.1 FIA a ASN zavedou vlastní nezbytná opatření, aby byla zaručena ochrana oznamovatelů, 
kteří jednali v rámci čl. 6.1. 
7.2 Pokud do okolnosti odůvodňují, FIA a ASN rovněž zavedou vlastní nezbytná opatření, aby 
byla zajištěna anonymita oznamovatelů, kteří jednali v rámci čl. 6.1. 
7.3  Každý  účastník  soutěže,  každá  ASN  nebo  pořadatel,  kteří  by  přímo  nebo  nepřímo 
sankcionovali oznamovatele, který  jednal v rámci čl. 6.1, co se týče oznamovací povinnosti, 
poruší povinnosti podle této přílohy. 
 
ČLÁNEK 8 – PLÁNY NA ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
ASN zavedou plány na zvyšování povědomí a vzdělávání účastníků soutěží, zejména mladých 
držitelů licencí, ohledně rizik manipulace se soutěžemi a rozšíří všechny příslušné informace. 
O svých aktivitách budou informovat FIA. 
 
ČLÁNEK 9 – SANKCE 
9.1  Jakékoli  porušení  nebo  pokus  o  porušení  povinností  uvedených  v příloze M musí  být 
předmětem  vhodných  a  přiměřených  sankcí  a  pokut,  které  stanoví  ASN  za  dodržení 
stanovených disciplinárních a soudních postupů. 
9.2  Každá  sankce  nebo  pokuta  udělená  za  porušení  povinností  uvedených  v příloze M  a 
udělená  ASN  je  okamžitě  oznámena  FIA.  Dočasné  zastavení  mohou  být  rozšířena  na 
mezinárodní úroveň při dodržení článku 12.12.2 MSŘ. 
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ČLÁNEK 10 – DEFINICE 
Manipulace  se  soutěžemi:  označuje  dohodu,  úkon  nebo  úmyslné  opomenutí  s cílem 
neregulérní změny výsledků nebo průběhu soutěže, aby se úplně nebo  částečně odstranila 
nepředvídatelnost této soutěže, s cílem získat nezaslouženou výhodu pro sebe samého nebo 
pro jiné. 
Sportovní  sázky:  označuje  peněžitý  vklad,  učiněný  s nadějí  na  peněžitý  zisk,  podmíněný 
uskutečněním nejisté budoucí skutečnosti vztahující se k soutěži. 
Účastník (účastníci) soutěží: označuje jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která patří 
do jedné z následujících kategorií: 

 každá osoba,  která  je držitelem  licence,  super  licence nebo  registračního osvědčení 
pro personál soutěžících přihlášených do Mistrovství světa FIA; 

 každý účastník; 

 veškerý  personál  pořadatele  soutěže  zapsané  do  Mezinárodního  sportovního 
kalendáře nebo do národního kalendáře ASN; 

 každý činovník jmenovaný pro dotčenou soutěž. 
Informace od zasvěcené osoby: označuje veškeré  informace vztahující se k soutěži, kterými 
určitá  osoba  disponuje  kvůli  svému  postavení  v automobilovém  sportu  nebo  při  soutěži, 
s vyloučením informací, které již byly zveřejněny nebo jsou veřejně známé, snadno postupné 
pro zainteresovanou veřejnost nebo šířené v souladu s předpisy pro danou soutěž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


