C. ROZHODČÍ ŘÁD

C. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR
1. VŠEOBECNĚ
1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Automobilovým
sportem Autoklubu ČR (dále jen „AS AČR““), tedy soutěžících, jezdců, činovníků
a pořadatelů v rámci sportovních podniků spadajících do působnosti AS AČR, jsou
upravena zejména Mezinárodním sportovním řádem (dále jen „MSŘ“), jeho přílohami
a Národními sportovními řády (dále jen „NSŘ“) nebo sportovními předpisy FIA, jakož
i dalšími řády, předpisy a normami, které jsou ze strany FIA, AČR, resp. jiných
oprávněných orgánů vydány a zveřejněny.
1.2 Dodržování výše uvedených předpisů je sledováno příslušnými sportovními orgány
a jejich porušení v jednotlivých případech pak je příslušnými disciplinárními orgány
projednáno a postiženo podle tohoto Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“).
1.3 Tento DŘ zejména upravuje jednotlivé disciplinární přestupky, disciplinární tresty,
druhy a pravomoci disciplinárních orgánů a průběh disciplinárního řízení.
1.4 Řízení ve věcech podezření z porušení antidopingových předpisů se řídí také
Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.
2. DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPEK, DISCIPLINÁRNÍ PRAVOMOC
2.1 Za disciplinární přestupky, které jsou postihovány dle tohoto DŘ, se považují
zejména:
2.1.1 Veškerá porušení řádů, zejména MSŘ a NSŘ, jak je v těchto řádech uvedeno.
2.1.2 Veškeré úplatkářství nebo pokus, ať přímo nebo nepřímo, uplatit jakoukoliv osobu
mající oficiální povinnosti ve vztahu k nějakému sportovnímu podniku nebo mající
jakýkoliv právní vztah k sportovnímu podniku, jakož i přijetí, nebo vyžádání si, úplatku
takovou osobou. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém
majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění.
2.1.3 Jakékoliv jednání mající za cíl záměrně zajistit účast vozidla neodpovídajícího
předpisům ve sportovním podniku.
2.1.4 Jakékoliv nekalé jednání poškozující zájmy jakéhokoliv sportovního podniku nebo
obecně zájmy motoristického sportu. Toto se vztahuje i na jakékoliv jednání
poškozující zájmy některého účastníka sportovního podniku, ať jezdce nebo
soutěžícího, AČR jako celku nebo jejího funkcionáře. Za jednání ve smyslu tohoto
článku je považováno též opuštění místa konání sportovního podniku soutěžícím či
jezdcem, aniž by o tomto informovali činovníky podniku, pokud je jednání dotčeného
soutěžícího či jezdce během podniku projednáváno ředitelem závodu nebo sborem
sportovních komisařů, před rozhodnutím těchto činovníků.
2.1.5 Jakákoliv účast, a to jak soutěžícího či jezdce tak i činovníků, na automobilovém
sportovním podniku nezapsaném do mezinárodního či národního kalendáře nebo
neschváleném AS AČR.
2.1.6 Úmyslné poškození věci některého účastníka sportovního podniku, činovníka AS
AČR nebo třetí osoby v souvislosti se sportovním podnikem.
2.1.7 Zneužití pravomoci činovníka AS AČR.
2.2 Disciplinární pravomoc disciplinárních orgánů dle tohoto DŘ se vztahuje na držitele
licencí AS AČR, tedy zejména soutěžící, jezdce, zákonné zástupce jezdců, činovníky a
pořadatele sportovních podniků, a to na jejich jednání v rámci podniků spadajících dle
příslušných řádů do působnosti AČR, resp. AS AČR, jakož i na další osoby, pokud je
jejich disciplinární odpovědnost založena příslušným řádem nebo jiným předpisem.
3. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
3.1 V rámci jednání spadajících do působnosti AČR může být postihováno
v disciplinárním řízení dle tohoto DŘ uložením sankcí v tomto DŘ vymezených.
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3.2 V disciplinárním řízení dle tohoto DŘ mohou být ukládány jednotlivými
disciplinárními orgány dle jejich pravomocí vymezených dále v tomto DŘ, následující
sankce uvedené v pořadí dle vzestupné závažnosti:
- Důtka
- Pokuta
- Časový trest
- Vyloučení
- Zákaz činnosti
- Diskvalifikace
Disciplinární orgány dle svých pravomocí mohou dále uložit i další sankce, které jsou
uvedené v MSŘ čl. 12.3
3.3 Důtka
3.3.1 Důtkou se rozumí postih napomenutím držitelům licencí AS AČR, který
představuje nejméně závažnou formu sankce.
3.3.2 Po právní moci rozhodnutí disciplinárního orgánu ukládajícího trest důtky se
důtka vhodným způsobem zveřejní (například na internetových stránkách AČR)
s popisem postihovaného kárného provinění.
3.3.3 Rozhodnutí příslušného disciplinárního orgánu musí obsahovat znění důtky
určené ke zveřejnění, jakož i způsob, jakým bude zveřejněna.
3.4 Pokuta
3.4.1 Pokutou se rozumí finanční postih držitele licence AS AČR.
3.4.2 Pokutu lze ukládat jednotlivými disciplinárními orgány pouze do výše stanovené
tímto DŘ nebo jinými řády či předpisy.
3.4.3 Pokuta musí být zaplacena AS AČR do 48 hodin po jejím uložení, jako trestu
hotově na sekretariátu AS AČR nebo platbou na bankovní účet uvedený v bodu 1.9
Kapitoly A. NSŘ, variabilní symbol = číslo licence jezdce. V případě rozhodnutí DK
a NOS musí být zaplacena do 48 hodin od právní moci rozhodnutí. Opožděné
zaplacení pokuty může mít za následek uložení trestu zákazu činnosti nejméně do
doby zaplacení.
3.4.4 Finanční prostředky vybrané AS AČR na pokutách slouží k rozvoji a podpoře
organizace sportovních podniků v působnosti AČR, resp. AS AČR.
3.5 Časový trest
3.5.1 Časovým trestem se rozumí časový trest vyjádření v minutách a/nebo sekundách.
3.6 Vyloučení
3.6.1 Soutěžící nebo jezdec, kterému je uložen trest vyloučení, je vyloučen z jízdy
závodu nebo z celého sportovního podniku dle rozhodnutí příslušného disciplinárního
orgánu.
3.6.2 Ve všech případech vyloučení propadá zaplacený vklad ve prospěch organizátora
dotčeného sportovního podniku.
3.7 Zákaz činnosti
3.7.1 Trest zákazu činnosti představuje ztrátu práva účasti na sportovních podnicích
v jakékoliv funkci, a to s rozsahem pro území v působnosti AS AČR v případě, že se
jedná o národní zákaz činnosti, nebo s rozsahem na území v působnosti jakékoliv jiné
sportovní autority, pokud se jedná o mezinárodní zákaz činnosti. Zákaz činnosti může
být uložen kterémukoliv držiteli licence AS AČR.
3.7.2 Národní zákaz činnosti
Každý soutěžící nebo jezdec, který je potrestán národním zákazem činnosti,
neprodleně předloží AS AČR svoji licenci, a AS AČR uvede na zadní straně licence
„Neplatí pro…“ (název státu). Po vypršení doby, po kterou byl zákaz činnosti uložen,
vydá AS AČR soutěžícímu nebo jezdci novou licenci.
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3.7.3 Mezinárodní zákaz činnosti
Každý soutěžící nebo jezdec, který je potrestán mezinárodním zákazem činnosti,
neprodleně odevzdá svoji licenci na sekretariát AS AČR, jenž mu ji vydá zpět až po
uplynutí doby, na kterou byl zákaz činnosti uložen.
3.7.4 Jak v případě národního, tak mezinárodního zákazu činnosti může být délka
trvání trestu zákazu činnosti prodloužena o jakékoliv prodlení soutěžícího nebo jezdce
při předkládání, resp. odevzdávání licence AS AČR.
3.8 Diskvalifikace
3.8.1 Trest diskvalifikace představuje trvalou ztrátu práv účastnit se jakýmkoliv
způsobem jakéhokoliv podniku, nebo činnosti, která je řízena AČR. Trest diskvalifikace
může být uložen držiteli licence AS AČR.
3.8.2 Trest diskvalifikace může být zrušen pouze rozhodnutím AČR.
3.8.3 Trest diskvalifikace může být uložen pouze za mimořádně závažné přestupky proti
řádům nebo jiným závazným pravidlům.
3.8.4 V důsledku trestu diskvalifikace dochází také ke zrušení dosavadních sportovních
výsledků v daném kalendářním roce dosažených potrestaným soutěžícím nebo
jezdcem a k propadnutí zaplaceného vkladu ve prospěch pořadatelů příslušných
podniků.
3.9 Podmíněné ukládání trestů
3.9.1 Veškeré výše uvedené tresty mohou být disciplinárními orgány ukládány
s podmíněným odkladem.
3.9.2 Při ukládání trestu s podmíněným odkladem stanoví disciplinární orgán rovněž
trvání zkušební doby. Ta může trvat nejdéle 2 roky od uložení trestu.
3.9.3 Pokud se potrestaný během zkušební doby dopustí jakéhokoliv disciplinárního
přestupku, rozhodne disciplinární orgán, který uložil podmíněný trest o tom, zda a jak
dojde k výkonu tohoto podmíněně uloženého trestu.
3.10 Upuštění od potrestání
3.10.1 V případě, že disciplinární orgán dospěje k závěru, že již samotné projednání
disciplinárního provinění v disciplinárním řízení bylo s ohledem na okolnosti
dostatečné, může rozhodnout o tom, že upustí od uložení trestu.
4. DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI
4.1 Disciplinárními orgány, které jsou oprávněny v disciplinárním řízení projednávat
disciplinární přestupek a ukládat disciplinární tresty, jsou:
- Ředitel závodu
- Sportovní komisaři
- Výkonný výbor AS AČR
- Disciplinární komise AČR
- Národní odvolací soud AČR
4.2 Jednotlivé disciplinární orgány jsou oprávněny vykonávat svoji disciplinární
pravomoc a ukládat disciplinární tresty v rozsahu dále uvedeném, pokud není jiným
předpisem stanoveno jinak.
4.3 Disciplinární orgány vykonávají svoje disciplinární pravomoci buď na základě
podnětů, jak je upraveno v tomto DŘ, nebo tak mohou činit z vlastní iniciativy a titulu své
funkce.
4.4 Ředitel závodu
4.4.1 Ředitel závodu je oprávněn v případě zjištění disciplinárních přestupků ve smyslu
tohoto DŘ:
4.4.1.1 Nepovolit start soutěžícímu z důvodu přestupků zjištěných při seznamovacích
jízdách, administrativní přejímce nebo při technické přejímce.
4.4.1.2 Uložit jezdci nebo soutěžícímu napomenutí (důtku).
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4.4.1.3 Uložit jezdci nebo soutěžícímu trest pokuty do výše 50.000 Kč. Splatnost
pokuty v takovém případě určuje ředitel závodu.
4.4.1.4 Uložit jezdci nebo soutěžícímu časový trest.
4.4.1.5 Uložit jezdci nebo soutěžícímu trest vyloučení.
4.4.2 Pravomoci ředitele závodu mohou být dále upraveny zvláštními řády a předpisy
zejména pro jednotlivé disciplíny.
4.4.3 Disciplinární přestupky, jejichž řešení není v jeho pravomoci, oznámí ředitel
závodu sportovním komisařům.
4.5 Sportovní komisaři
4.5.1 Sportovní komisaři jsou oprávněni v případě zjištění disciplinárních přestupků ve
smyslu tohoto DŘ:
4.5.1.1 Uložit jezdci nebo soutěžícímu napomenutí (důtku).
4.5.1.2 Uložit jezdci nebo soutěžícímu časový trest.
4.5.1.3 Uložit jezdci nebo soutěžícímu trest pokuty do výše 150.000 Kč.
4.5.1.4 Uložit jezdci nebo soutěžícímu trest vyloučení nebo vyloučení ze závodu, a to
na základě zprávy ředitele závodu o porušení předpisů, zprávy technického komisaře
o porušení technických předpisů nebo na základě vlastního rozhodnutí. Před
vyloučením jezdce nebo soutěžícího ze závodu musí být tito předvoláni k ústnímu
projednání přestupku, aby jim byla dána možnost osobně se hájit.
4.5.2 Sportovní komisaři uloží některý z výše uvedených trestů zejména na základě
projednání řádně podaného protestu.
4.5.3 Pravomoci sportovních komisařů mohou být dále upraveny zvláštními řády
a předpisy zejména pro jednotlivé disciplíny.
4.5.4 Sportovní komisaři mohou postoupit Disciplinární komisi AČR k projednání
a rozhodnutí přestupek natolik závažný, že považují za nutné, aby byl dále řešen ve
vyšší instanci. Sportovní komisaři v tomto případě musí odebrat a zadržet soutěžícímu
či jezdci jeho licenci, čímž dojde k pozastavení platnosti licence, a to až do nabytí
právní moci rozhodnutí Disciplinární komise AČR.
4.5.5. O odebrání licence sepíší sportovní komisaři na místě protokol.
4.6 Disciplinární komise AČR
4.6.1 Disciplinární komise AČR (dále jen „DK“) je řádnou komisí AČR v čele se
jmenovaným předsedou.
4.6.2 V případě zahájení disciplinárního řízení předseda DK jmenuje disciplinární panel
(dále i jen „DP), složený z jednoho, dvou nebo tří členů DK, který bude daný případ
řešit, a to dle povahy přestupku a časových možností členů DK. Předseda DK je
předsedou každého DP.
4.6.3 Žádný z členů DP jmenovaných pro daný případ nesmí být v jakémkoliv vztahu
k projednávané věci nebo jejím účastníkům. O případné námitce podjatosti směřující
proti členovi DP rozhoduje předseda DK. Nemůže-li předseda DK z jakéhokoliv důvodu
být činný jako předseda DP, stává se předsedou 1. místopředseda DK.
4.6.4 Řízení před DK se zahajuje na základě návrhu od činovníků sportovního podniku
nebo z iniciativy členů výkonných výborů jednotlivých komisí, odborných komisí nebo
VVA. V případě stížnosti od soutěžícího nebo jezdce je tato v první instanci posouzena
příslušnou komisí nebo odbornou komisí, která rozhodne o jejím případném
postoupení DK.
4.6.5 DK je oprávněna vypracovat si interní sazebník pokut za standardní přestupky.
V takovém případě je tento sazebník po schválení VVA publikován na internetových
stránkách AČR.
4.6.6 DK je oprávněna v případě zjištění disciplinárních přestupků ve smyslu tohoto
DŘ:
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4.6.6.1 Uložit držiteli jakékoliv licence AS AČR, zejména jezdci, soutěžícímu, řediteli
závodu, jinému činovníkovi jakýkoliv trest dle tohoto DŘ nebo MSŘ.
4.6.6.2 V případě ukládání trestu pokuty je DK oprávněna uložit tento trest do výše
250.000 Kč.
4.6.6.3 Uložit osobám uvedeným v čl. 4.6.6.1 trest zákazu činnosti (národní nebo
mezinárodní) na dobu nejvýše jednoho roku.
4.6.7 DK nemá právo svým rozhodnutím přímo měnit již schválené výsledky
jakéhokoliv závodu, avšak k jejich změně může dojít v důsledku jejího rozhodnutí
o uložení disciplinárního trestu.
4.6.8 DK projedná všechny případy do 60 dnů od doručení podnětu, V odůvodněných
případech může předseda disciplinární komise rozhodnout o prodloužení této lhůty, o
čemž musí být účastník disciplinárního řízení informován. V případě, že soutěžícímu
nebo jezdci byla sportovními komisaři na podniku odebrána a zadržena licence, vydá
předseda DK rozhodnutí o platnosti zadržení. V případě, že toto rozhodnutí předseda
DK nevydá, musí být licence soutěžícímu či jezdci navrácena bez zbytečného odkladu.
4.6.9 Rozhodnutí o platnosti zadržení licence dle čl. 4.6.8 nemusí být odůvodněno.
4.7 Národní odvolací soud AČR
4.7.1 Národní odvolací soud AČR (dále jen „NOS“) je disciplinárním orgánem nejvyšší
instance, s výjimkou případů podléhajících pravomoci Mezinárodního odvolacího
soudu FIA.
4.7.2 Předseda NOS je volen Valnou hromadou AČR na funkční období 4 let.
4.7.3 Předseda NOS k projednání jednotlivých případů jmenuje další členy NOS pro
daný případ dle vlastního uvážení a dle povahy případu.
4.7.4 Žádný z členů NOS jmenovaných pro daný případ nesmí být v jakémkoliv vztahu
k projednávané věci nebo jejím účastníkům. O případné námitce podjatosti směřující
proti členovi NOS rozhoduje předseda NOS. Pokud je v projednávaném případě dána
podjatost stávajícího předsedy NOS, jmenuje jiného předsedu NOS ad hoc
rozhodnutím Prezídium AČR, jež také rozhodne o případné námitce podjatosti.
Prezídium AČR může v takovém případě rozhodovat per rollam.
4.7.5 AČR jmenuje tajemníka NOS.
4.7.6 V případě ukončení činnosti stávajícího předsedy NOS před vypršením jeho
funkčního období jmenuje nového předsedu Prezídium AČR s podmínkou
dodatečného schválení Výroční konferencí AČR.
4.7.7 NOS je oprávněn v případě zjištění disciplinárních přestupků ve smyslu tohoto
DŘ:
4.7.7.1 Uložit držiteli jakékoliv licence AS AČR, zejména jezdci, soutěžícímu, řediteli
závodu, nebo jinému činovníkovi jakýkoliv trest dle tohoto DŘ nebo MSŘ.
4.7.8 NOS nemá právo svým rozhodnutím přímo měnit již schválené výsledky
jakéhokoliv závodu, avšak k jejich změně může dojít v důsledku jeho rozhodnutí
o uložení disciplinárního trestu.
4.7.9 NOS projedná všechny případy nejpozději do 60 dnů po doručení podnětu.
V odůvodněných případech může předseda disciplinární komise rozhodnout o
prodloužení této lhůty, o čemž musí být účastník disciplinárního řízení informován.
5. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
5.1 Základní pravidla řízení
5.1.1 Disciplinární orgány jsou povinny se svědomitě a zodpovědně zabývat každým
projednávaným případem a vyřídit jej včas a bez zbytečných průtahů při použití
nejvhodnějších prostředků, které vedou k řádnému vyřízení věci.
5.1.2 Řízení se vedle toho, kdo podal podnět a proti komu se disciplinární řízení vede,
účastní také zástupce jmenovaný ze strany AS AČR, projeví-li o to AS AČR zájem.
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Účastníkům řízení musí disciplinární orgány poskytovat v přiměřeném rozsahu pomoc
a poučení, aby pro neznalost tohoto DŘ neutrpěli v řízení újmu.
5.1.3 Rozhodnutí disciplinárních orgánů musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu
věci. Řízení je třeba vést tak, aby posilovalo důvěru účastníků řízení i ostatních osob
ve správnost rozhodování, aby přijatá rozhodnutí byla přesvědčivá a vedla účastníky
řízení a ostatní osoby k dobrovolnému plnění jejich povinností.
5.1.4 Účastníci řízení spolupracují s disciplinárními orgány v průběhu celého řízení.
Všichni účastníci mají v řízení rovná procesní práva a povinnosti.
5.1.5 Účastník řízení je povinen předložit disciplinárnímu orgánu licenci AS AČR, má-li
ji v držení. Účastníka řízení může zastupovat jím zmocněný zástupce. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do
protokolu.
5.1.6 V případě, že nebyly splněny formální náležitosti některého z opravných
prostředků dle tohoto DŘ, je disciplinární orgán oprávněn odmítnout projednání tohoto
opravného prostředku i bez jednání.
5.1.7 Každý člen disciplinárního orgánu je zavázán povinností mlčenlivost o všech
rozhodnutích, na jejichž přijetí se podílel. Porušení této povinnosti může vést
k vyloučení z další činnosti v příslušném disciplinárním orgánu jeho předsedou.
5.2 Protest
5.2.1 Protest je opravným prostředkem, o kterém rozhodují sportovní komisaři.
5.2.2 Podání protestu a jeho projednání upravuje MSŘ a tento DŘ.
5.2.3 Osobou oprávněnou k podání protestu je výhradně soutěžící aktivně se účastnící
podniku, který tak může učinit prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Protest
se podává v písemné podobě a protestující v něm zejména jasně uvede jakou
skutečnost nebo rozhodnutí protestem napadá, v čem je spatřováno pochybení nebo
nesprávnost a kdo protest podává, případně čeho se domáhá.
5.2.4 Poplatek za podání protestu činí u národních sportovních podniků 11.500 Kč
a u mezinárodních sportovních podniků 20.000 Kč splatných v hotovosti současně
s podáním protestu. Je-li protestu vyhověno, poplatek nebo jeho část (v případě
částečného úspěchu protestu) se vrací protestujícímu. Je-li protest zamítnut, propadá
poplatek AS AČR.
5.2.5 Protest se podává v následujících lhůtách:
A) Ihned po rozhodnutí
- proti výroku technického komisaře o technickém stavu automobilu protestujícího
soutěžícího nebo proti vážení jeho automobilu
B) Nejpozději do 2 hodin od skončení technické přejímky
- proti přihlášce jiného jezdce nebo soutěžícího
- proti délce trati závodu nebo soutěže
C) Nejpozději do 1 hodiny před startem
- proti složení rozjížděk a postavení na startu
D) Nejpozději do 30 minut od vyvěšení předběžných výsledků
- proti chybě nebo nesrovnalostem v průběhu závodu
- proti výsledkům závodu
- proti technickému stavu jiného automobilu
Marným uplynutím výše uvedených lhůt právo podat protest zaniká.
5.2.6 O tom, zda byl protest podán řádně a včas rozhodují sportovní komisaři.
Sportovní komisaři mohou v případě okolností zvláštního zřetele hodných projednat
i protest podaný opožděně.
5.2.7 Sportovní komisaři jsou povinni rozhodnout o každém protestu podaném
v průběhu závodu co nejdříve. S výsledkem projednání protestu a s rozhodnutím
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sportovních komisařů musí být seznámen soutěžící, který protest podal, jakož i další
osoby, kterých se rozhodnutí dotýká, a to písemnou formou.
5.2.8 Není-li možno na místě rozhodnout o technickém protestu, bude sporná
součástka, jež je předmětem protestu, zaplombována nebo jinak zajištěna proti
manipulaci a sportovní komisaři určí místo a čas, kde bude protest projednán. Toto
musí být oznámeno písemnou formou i soutěžícím, kteří jsou na protestu
zainteresováni. Vlastní technické kontroly při řešení technického protestu se kromě
oficiálních činovníků (SK a TK) může zúčastnit pouze zástupce soutěžícího, na kterého
byl protest podán.
5.2.9 Je-li protestem či odvoláním ovlivněn výsledek závodu, zveřejní ředitel závodu
pouze předběžné výsledky závodu a pozastaví udílení cen a prémií až do konečného
vyřešení případu. Je-li protestem či odvoláním ovlivněna jen část výsledků závodu,
mohou být v nedotčené části výsledky závodu vyhlášeny jako oficiální.
5.3 Odvolání
5.3.1 Obecná ustanovení
5.3.1.1 Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinárních orgánů
prvního stupně (sportovních komisařů nebo DK), o kterém rozhoduje NOS.
5.3.1.2 Podání odvolání a jeho projednání upravuje MSŘ a tento DŘ.
5.3.1.3 Odvolání se podává v písemné podobě a odvolatel v něm zejména jasně
uvede, jaké rozhodnutí odvoláním napadá, v čem je spatřována jeho nesprávnost,
kdo odvolání podává a čeho se domáhá. Odvolání musí být podepsáno odvolatelem
nebo jeho zmocněným zástupcem.
5.3.1.4 Odvolatel má právo podat odvolání rovněž faxem nebo elektronickou poštou
s podmínkou jeho potvrzení doporučeným dopisem odeslaným téhož dne.
5.3.2 Poplatek za odvolání
5.3.2.1 Odvolatel je povinen zaplatit poplatek za odvolání, jak je stanoveno níže.
Povinnost zaplatit poplatek nastává:
- Oznámením úmyslu podat odvolání sportovním komisařům.
- Podáním odvolání proti rozhodnutí sportovních komisařů na základě dodatečné
technické kontroly, když bylo rozhodnutí sportovních komisařů odvolateli doručeno
poštou.
- Podáním odvolání proti rozhodnutí DK.
5.3.2.2 Povinnost zaplatit poplatek za odvolání přetrvává i v případě, kdy odvolatel na
svém úmyslu odvolat se přestane trvat a upustí od odvolacího řízení.
5.3.2.3 Poplatek za odvolání je splatný ve lhůtách k podání odvolání. Pokud odvolatel
v těchto lhůtách poplatek řádně nezaplatí, platí pro něj zákaz činnosti až do doby
úplného zaplacení poplatku. Poplatek se považuje za uhrazený dnem připsání částky
na účet AS AČR.
5.3.2.4 Není-li odvolání podané dle 5.3.1.4 potvrzeno doporučeným dopisem
odeslaným téhož dne, propadá poplatek AS AČR. V odůvodněných případech může
disciplinární orgán rozhodnout o vrácení poplatku.
5.3.2.5 Nesplní-li odvolatel poplatkovou povinnost, zastaví NOS řízení.
5.3.2.6 Pokud NOS odvolání nevyhoví, anebo pokud je od odvolacího řízení ze
strany odvolatele upuštěno, poplatek propadá ve prospěch AS AČR. Pokud je
odvolání shledáno částečně oprávněným, poplatek může být zčásti vrácen. Celý je
vrácen, pokud bylo odvolání shledáno důvodným a odvolatel měl ve věci plný úspěch.
5.3.3 Lhůty pro podání odvolání
5.3.3.1 Odvolání proti rozhodnutí sportovních komisařů se podává u AS AČR do 96
hodin od oznámení rozhodnutí sportovních komisařů s tím, že úmysl podat odvolání
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musí být oznámen sportovním komisařům písemně do jedné hodiny po oznámení
jejich rozhodnutí.
5.3.3.2 Odvolání proti rozhodnutí sportovních komisařů přijatému dodatečně po
skončení závodu se podává u AS AČR do 96 hodin od dne doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí sportovních komisařů poštou.
5.3.3.3 Odvolání proti rozhodnutí DK se podává u AS AČR do 7 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí DK poštou.
5.3.3.4 Lhůta pro předání odvolání Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA činí 7 dnů
ode dne zveřejnění rozhodnutí AS AČR nebo sportovních komisařů za podmínky, že
sportovní komisaři jsou písemně vyrozuměni do jedné hodiny po zveřejnění těchto
rozhodnutí o úmyslu se odvolat.
5.3.3.5 Marným uplynutím výše uvedených lhůt právo podat odvolání zaniká.
5.3.4 Odvolání proti rozhodnutí sportovních komisařů
5.3.4.1 Soutěžící, bez ohledu na jejich státní příslušnost, mají právo se odvolat proti
rozhodnutím, přijatým sportovními komisaři podniku, které se jich týká, u AS AČR.
5.3.4.2 Poplatek za odvolání činí u národních sportovních podniků 22.000 Kč
a u mezinárodních sportovních podniků 39.000 Kč.
5.3.5 Odvolání proti rozhodnutí DK
5.3.5.1 Navrhovatel nebo osoby, kterým byl uložen v disciplinárním řízení
disciplinární trest DK, mají právo se odvolat proti rozhodnutí DK o uložení trestu
k NOS. Odvolání proti rozhodnutí DK nemá odkladný účinek, ledaže NOS na žádost
odvolatele odkladný účinek přizná.
5.3.5.2 Poplatek za odvolání činí 22.000 Kč.
5.4 Ústní jednání
5.4.1 Jestliže se některý z řádně předvolaných účastníků k ústnímu jednání bez omluvy
nedostaví a nesdělí disciplinárnímu orgánu závažný důvod své nepřítomnosti, může
disciplinární orgán věc projednat a rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.
5.4.2 V případě, že všichni účastníci řízení před DK nebo NOS souhlasí s tím, že
interpretace předpisů je jediným předmětem řízení, a že žádná strana si nepřeje
předvolání svědků, může DK nebo NOS upustit od slyšení a věc projednat
a rozhodnout pouze na základě písemných podkladů bez ústního jednání.
5.4.3 Ústní jednání je možné provést se souhlasem všech dotčených osob rovněž
formou telefonické konference.
5.4.4 Ústní jednání je neveřejné, pokud příslušný disciplinární orgán nestanoví jinak.
5.4.5 Z důležitých důvodů může být jednání odročeno.
5.4.6 V řízení před DK a NOS předseda zahájí jednání, následně vyzve účastníky, aby
předložili své návrhy. Při tom nejsou svědkové přítomni. Po přednesení stanovisek
účastníků vyslechne DK nebo NOS přítomné svědky. Účastníci mají právo vyjadřovat
se k jejich výpovědi a klást jim otázky. Každý člen DK nebo NOS může kdykoliv během
slyšení a se souhlasem předsedy vznést otázku vůči kterémukoliv účastníkovi nebo
svědkovi. Před závěrem jednání mohou strany shrnout svá stanoviska k usnadnění
rozhodnutí DK nebo NOS.
5.4.7. Tomu, kdo ztěžuje postup disciplinárního řízení zejména tím, že se nedostaví bez
omluvy a bez vážného důvodu ke slyšení nebo neuposlechne příkazu disciplinárního
orgánu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání či jedná jiným
způsobem, který hrubě narušuje průběh disciplinárního jednání, může disciplinární
orgán uložit, a to i opakovaně, pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč. Pořádková
pokuta je příjmem AČR.
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5.5 Rozhodnutí
5.5.1 Rozhodnutí disciplinárních orgánů musí v písemném vyhotovení obsahovat
označení orgánu, který rozhodnutí vydal, označení účastníka, kterému je rozhodnutí
adresováno, výrok rozhodnutí, odůvodnění, místo a datum, v případě rozhodnutí
ředitele závodu a sportovních komisařů i čas rozhodnutí, poučení o možnosti podat
opravný prostředek, a podpisy osob jednajících za disciplinární orgán, není-li v DŘ
stanoveno jinak.
5.5.2 Všechna rozhodnutí musí být oznámena v písemném vyhotovení všem osobám,
kterých se rozhodnutí týká, zejména protestujícím, resp. odvolatelům.
5.5.3 Rozhodnutí ředitele závodu a sportovních komisařů se doručuje vyvěšením na
oficiální vývěskové tabuli sportovního podniku s uvedením času vyvěšení.
5.5.4 Zásilka v rámci disciplinárního řízení (včetně předvolání k ústnímu jednání
a písemného vyhotovení rozhodnutí), kterou se nepodaří adresátovi doručit na jeho
poslední známou adresu, se považuje třetí den od navrácení za doručenou, i když
adresát se o ní nedozvěděl. Veškeré písemnosti týkající se disciplinárního řízení
mohou být doručovány elektronicky (e-mailem), dá-li k tomu účastník disciplinárního
řízení souhlas. V takovém případě se má za doručené, odesláním emailové zprávy.
5.5.5 Rozhodnutí disciplinárních orgánů se stane účinným, jakmile bylo oznámeno
v písemném vyhotovení dotčeným účastníkům, za předpokladu, že nebyl podán
opravný prostředek s výjimkou případu dle ust. čl. 5.3.5.1. tohoto řádu.
5.5.6 V odůvodněných případech může být rozhodnutí disciplinárních orgánů
předběžně vykonatelné.
5.5.7 Po skončení disciplinárního řízení předá disciplinární orgán všechny doklady
sekretariátu AS AČR k založení a k nezbytným následným krokům.
5.6 Náklady řízení
5.6.1 Náklady disciplinárního řízení mohou být vyčísleny příslušným disciplinárním
orgánem a povinnost k jejich náhradě uložena osobě, které byl uložen disciplinární
trest.
5.7 Mimořádná opravná řízení
5.7.1 DK a NOS mohou své pravomocné rozhodnutí o trestu za disciplinární přestupek
změnit na základě nově předložených důkazů, které nebyly z objektivních příčin známé
v době vydání nyní pravomocného rozhodnutí. Návrh na obnovu řízení je nutno podat
ve lhůtě do jednoho měsíce od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl
o důvodu obnovy, maximálně však do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí.
5.7.2 V souladu s čl. 14 MSŘ může VVA v mimořádných případech, a to pouze tehdy
vyjde-li najevo nová, důležitá okolnost, která nebyla známa v době publikování
oficiálních výsledků na příslušném podniku, vyvolat opravné řízení. K jednání
o opravném řízení je příslušný pouze Řídící výbor AS AČR nebo VVA, který vydá
rozhodnutí, proti němuž je možno podat odvolání k NOS.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 DK a NOS mají právo zveřejnit nebo nechat zveřejnit svoje závěry a rozhodnutí,
popřípadě publikovat je na internetových stránkách AČR, včetně uvedení jmen všech
zúčastněných osob s vyznačením data nabytí právní moci.
6.2 AČR si vyhrazuje právo na prominutí zbývající délky jakéhokoliv uloženého trestu,
pozastavení nebo zrušení diskvalifikace za podmínek, které si stanoví.
6.3 V případě potřeby může AČR vydat jednací řád DK a NOS.
6.4 V případě nejednoznačnosti významu ustanovení o jeho významu rozhoduje
předseda DK nebo NOS.
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6.5 Ustanovení tohoto DŘ neplatí pro řízení neskončená před počátkem jeho účinnosti.
Disciplinární řízení zahájená před účinností tohoto DŘ se dokončí podle stávajícího
disciplinárního řádu.
6.6 Ruší se platnost stávajícího disciplinárního řádu a všech jeho doplňků a změn, které
vydal AS AČR.
6.7 Tento DŘ nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.
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