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N1
ZÁSADY
Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Autoklubem České republiky (dále jen
„AČR“), tedy soutěžících, jezdců, činovníků a pořadatelů v rámci sportovních podniků
spadajících do působnosti AČR, jsou upravena zejména Sportovním řádem FIM, Všeobecným
sportovním řádem motocyklového sportu AČR (dále jen „VSŘ“), jakož i dalšími řády, předpisy
a normami, které jsou ze strany FIM / FIM Europe / AČR / resp. jiných oprávněných orgánů
vydány a zveřejněny.
Dodržování výše uvedených předpisů je sledováno příslušnými sportovními orgány a jejich
porušení v jednotlivých případech je pak příslušnými disciplinárními orgány projednáno a
postiženo podle tohoto Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“).
Porušením povinností z hlediska dodržování sportovních řádů spadajících pod pravomoc
disciplinárních orgánů je rovněž jakékoliv jednání držitelů licence FIM / FIM Europe / AČR
nebo funkcionářů, ať úmyslné nebo z nedbalosti, které poškodí dobré jméno sportovního
podniku, AČR nebo motocyklového sportu obecně.
Disciplinární pravomoc disciplinárních orgánů dle tohoto DŘ se vztahuje na držitele licencí
FIM / FIM Europe / AČR, tedy zejména týmy, jezdce, činovníky , pořadatele sportovních
podniků a účastníky podniku dle čl. 60.1 Všeobecného sportovního řádu MS AČR, a to na
jejich jednání v rámci podniků spadajících dle příslušných řádů do působnosti AČR, jakož i na
další osoby, pokud je jejich disciplinární odpovědnost založena příslušným řádem nebo jiným
předpisem. Řízení ve věcech porušení antidopingových předpisů se řídí také Směrnicí pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.
N2
DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
V disciplinárním řízení dle tohoto DŘ mohou být ukládány následující tresty:
výstrahy
pokuty
časový trest a/nebo trestné body
vyloučení
odnětí mistrovských bodů
zákaz činnosti
diskvalifikace
pozastavení činnosti v souladu se „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
v České republice“
N 2.1
-

Definice a použití trestů
výstrahy
pokuty

-

časový trest

-

vyloučení

-

odnětí mistrovských bodů
zákaz činnosti

-

diskvalifikace
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mohou být soukromé nebo veřejné
peněžitý trest do výše stanovené tímto DŘ nebo
jinými řády a předpisy
uložení časového trestu nebo trestných bodů,
ovlivňující skutečný výsledek jezdce a/nebo body
má za následek vyloučení z podniku nebo ze závodu
nebo z jejich klasifikace. V takovém případě propadá
zaplacený vklad ve prospěch organizátora dotčeného
podniku
má za následek ztrátu bodů pro Mistrovství ČR
má za následek ztrátu všech práv, vyplývajících
z držení licence FIM / FIM Europe / AČR nebo zákaz
účasti v jakékoliv činnosti řízené AČR po určitou dobu.
Ten, kdo je potrestán zákazem činnosti, je povinen
odevzdat licenci AČR, jenž mu ji vydá zpět až po
uplynutí doby, na kterou byl trest uložen.
má za následek definitivní ztrátu všech práv zúčastnit
se jakékoli činnosti, která je řízena AČR. Trest
diskvalifikace může být zrušen pouze rozhodnutím
AČR.
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Pokuty uložené Jury musí být zaplaceny do doby stanovené Jury, nejpozději však do doby
skončení sportovního podniku a náleží pořadateli. Pokuty uložené Disciplinární komisí AČR a
Národním odvolacím soudem AČR náleží AČR a musí být zaplaceny do 48 hodin od převzetí
rozhodnutí, není-li stanoveno jinak. V případě, že uložená pokuta nebude řádně a v termínu
uhrazena na účet AČR, č. ú. 107-8770880207/0100 (uhrazením se rozumí připsání na účet
nebo předložení výpisu o odeslání pokuty), dochází automaticky k uložení zákazu činnosti,
minimálně do doby uhrazení této pokuty. Zákaz činnosti provede automaticky sekretariát AČR.
Prokázání úhrady uložené pokuty je plně povinností potrestaného.
N 2.2
Zvláštní tresty
Zvláštní tresty za určité přestupky jsou uvedeny ve VSŘ, Přílohách a nebo ve zvláštních
ustanoveních pro jednotlivé podniky.
N 2.3
Kumulace trestů
Viníkovi může být podle okolností uloženo současně několik trestů.
N.2.4
Podmíněné ukládání trestů
Veškeré výše uvedené disciplinární tresty mohou být disciplinárními orgány ukládány také
s podmíněným odkladem. Při ukládání trestu s podmíněným odkladem stanoví disciplinární
orgán rovněž trvání zkušební doby. Ta může trvat nejdéle 2 roky od uložení trestu. 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.
N.2.5
Upuštění od potrestání
V případě, že disciplinární orgán dospěje k závěru, že již samotné projednání disciplinárního
provinění v disciplinárním řízení bylo s ohledem na okolnosti případu dostatečné, může
rozhodnout o tom, že upustí od uložení trestu.
N3
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY AČR pro motocyklový sport
Disciplinární orgány AČR pro motocyklový sport, které jsou kompetentní pro disciplinární
záležitosti, jsou následující:
Jury / sportovní komisař nebo rozhodčí
Disciplinární komise AČR (DK)
Národní odvolací soud AČR (NOS)
N 3.1
Jury
N 3.1.1 Ustavení
Jury / sportovní komisař je ustaven podle požadavků uvedených v čl. N 50 VSŘ.
Rozhodčí je osoba jmenovaná pro určité disciplíny nebo sportovní podniky, kde není Jury /
sportovní komisař, aby vykonával nejvyšší dohled nad podnikem.
N 3.1.2 Pravomoc
Jury / sportovní komisař nebo rozhodčí jsou kompetentní v disciplinárních záležitostech a pro
potrestání první instancí:
každý skutek nebo jednání, ač úmyslné či z nedbalosti, kterého se během podniku
dopustila osoba nebo skupina osob proti platným předpisům nebo proti pokynům,
daným činovníkem podniku, nebo pořadatelem
každý skutek podplácení nebo podvádění nebo jakýkoli čin, který je na újmu zájmů
podniku nebo sportu, a jehož se dopustila osoba nebo skupina osob.
každý skutek, který má za následek získat neoprávněnou výhodu nebo činnost
vedoucí k této výhodě.

www.autoklub.cz

Ročenka 2021

Motocyklový sport AČR

Platnost řádů

N 3.1.3 Tresty, které mohou být vyhlášeny Jury / sportovním komisařem / rozhodčím
Následující tresty mohou být vyhlášeny Jury / sportovním komisařem nebo rozhodčím, aniž je
tím dotčeno ustanovení čl. N.2.2 DŘ:
výstraha
pokuta až do výše max. 10.000,- Kč
časový trest a/nebo trestné body
vyloučení
zákaz činnosti na dobu nepřekračující 30 dnů počínaje datem přestupku
Kromě toho může Jury / sportovní komisař nebo rozhodčí předložit případ DK k uložení
vyššího trestu, který není v kompetenci Jury / sportovního komisaře nebo rozhodčího.
N 3.2
Disciplinární komise AČR (DK)
N 3.2.1 Složení
DK se skládá z předsedy, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy a dalších členů, které jmenuje
Prezídium AČR. Členové DK musí mít právnické vzdělání a musí vykonávat soudní, advokátní
či jinou právní praxi. 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. 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.
N 3.2.2 Předseda DK
Předseda DK jedná a vystupuje jménem DK a je za ni odpovědný Prezídiu AČR .
N 3.2.3 Zahájení řízení
Řízení před DK se zahajuje na základě:
podaného odvolání proti rozhodnutí Jury o protestu
návrhu činovníků daného sportovního podniku
podnětu generálního sekretáře AČR
podnětu generálního sekretáře AČR ve věci pozitivního dopingového nálezu na základě
protokolu o provedené dopingové zkoušce dopingovou laboratoří
podnětu Etické komise AČR.
N 3.2.4 Pravomoc a tresty
DK je oprávněna v případě zjištění disciplinárních přestupků ve smyslu tohoto DŘ uložit
držiteli jakékoliv licence FIM / FIM Europe / AČR jakýkoliv trest dle tohoto DŘ, s výjimkou
trestu diskvalifikace.
V případě ukládání trestu pokuty je DK oprávněna uložit trest do výše 250.000,- Kč. V případě
ukládání trestu zákazu činnosti je DK oprávněna uložit trest zákazu činnosti nejvýše do 1
(jednoho) roku.
N 3.3
Národní odvolací soud AČR (NOS)
N 3.3.1 Složení
Pro každý případ je NOS tvořen předsedou, který je volen Valnou hromadou AČR a 2 (dvěma)
nebo 4 (čtyřmi) členy jmenovanými předsedou NOS.
Žádný z členů NOS jmenovaných pro daný případ nesmí být v jakémkoli 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 Prezidium
AČR, jež také rozhodne o případné námitce podjatosti. Prezidium AČR může v takovém
případě rozhodovat per rollam.
O odmítnutí odvolání nebo zrušení rozhodnutí DK a vrácení k dalšímu řízení rozhoduje
předseda NOS samostatně.
www.autoklub.cz

Ročenka 2021

Motocyklový sport AČR

Platnost řádů

N 3.3.2 Pravomoc a tresty
NOS je odvolací instancí proti rozhodnutí DK. NOS je oprávněn uložit účastníkům řízení
jakýkoliv trest dle tohoto DŘ, včetně trestu diskvalifikace.
V případě ukládání trestu zákazu činnosti je NOS oprávněn uložit trest zákazu činnosti až na
dobu 3 (tří) let.
NOS je rovněž odpovědný za vyhlášení definitivního rozsudku ve všech disciplinárních
záležitostech, které mu byly předloženy VVM AČR.
N4
PROTESTY A ODVOLÁNÍ
N 4.1
Právo protestu
Právo podat protest má držitel platné licence aktivně se účastnící podniku.
N 4.2
Právo odvolání
Ustanovení, týkající se odvolání, jsou následující:
Proti rozhodnutí Jury o protestu (nebo jí na roveň postavených orgánů) na všech
národních sportovních podnicích je možné podat v první instanci odvolání k DK,
pokud toto není vyloučeno ustanovením čl. N 4.3 DŘ.
proti rozhodnutí DK je možné podat odvolání k NOS.
N 4.3
Postup a časový limit pro protesty
Všechny protesty musí být předloženy a podepsány přímo protestujícím. Každý protest se
musí týkat pouze jednoho předmětu a musí být podán nejpozději 1/2 hodiny po zveřejnění
výsledků, pokud není uvedeno jinak v Přílohách VSŘ, případně v jiných předpisech. Během
podniku musí být protesty podávány v souladu s tímto DŘ nebo podle podmínek uvedených
ve zvláštních ustanoveních a předány do rukou odpovědného činovníka (ředitel závodu nebo
rozhodčí), doložené poplatkem stanoveným AČR.
Protest nemůže být přijat proti výroku ředitele závodu, rozhodčího nebo traťového/bodovacího
komisaře.
N 4.4
Řešení protestu
Jury / sportovní komisař nebo rozhodčí musí rozhodnout o každém protestu podaném v
průběhu podniku. Protest musí být posouzen v souladu se zvláštními ustanoveními podniku a
VSŘ, případně dalšími předpisy. Protest se neprojedná v případě, že protestující vzal svůj
protest zpět.
N 4.5
Rozhodnutí následující po protestu
Všechny zúčastněné strany se musí podrobit rozhodnutí Jury, sportovního komisaře nebo
rozhodčího podniku. V případě odvolání proti rozhodnutí Jury, sportovního komisaře nebo
rozhodčího se odkládá účinek uloženého trestu až do doby, kdy o něm rozhodne příslušný
odvolací disciplinární orgán.
N 4.6
Časový limit podání odvolání
Lhůta pro podání odvolání je následující:
proti rozhodnutí Jury a DK - 5 dní
Lhůta pro odvolání proti rozhodnutí jury se počítá od data rozhodnutí jury na příslušném
sportovním podniku, přičemž den převzetí se započítává do lhůty.
Lhůta pro odvolání proti rozhodnutí DK se počítá od data převzetí rozhodnutí v souladu s čl. N
5.6 DŘ.
4.7
Podání odvolání
Má-li být odvolání přijato, musí být podáno doporučeným dopisem ve lhůtách podle čl. N 4.6
DŘ. Odvolání musí obsahovat podrobnosti, v čem je spatřováno porušení práv v napadeném
rozhodnutí a odůvodnění. Přesný obnos záruky na náklady musí být složen na účet AČR.
Odvolávající se strana je povinna prokázat zaplacení obnosu sekretariátu AČR.
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N 4.7.1 Poplatky za odvolání nebo podání protestu
Výše poplatku za podání protestu i odvolání je každoročně stanovena v Poplatcích pro
motocyklový sport a zveřejněna v Ročence pro daný rok. Před zahájením odvolacího řízení
stanoví předseda disciplinárního orgánu výši poplatku pro krytí případných nákladů, který
musí být složen před zahájením odvolacího řízení.
Pokud je protest/odvolání uznáno za nedůvodné nebo pokud je od dalšího řízení ze strany
protestujícího/odvolatele upuštěno, poplatek propadá ve prospěch AČR.
Pokud je protest/odvolání shledáno částečně oprávněným, poplatek může být zčásti vrácen.
Celý je vrácen, pokud byl protest/odvolání shledáno důvodným a protestující/odvolatel měl ve
věci plný úspěch. Ve výjimečných případech může předseda disciplinárního orgánu
rozhodnout o vrácení poplatku i v případě, že odvolatel nehodlá ve svém úmyslu pokračovat.
N 4.7.2 Lhůty na prošetření odvolání
DK musí projednat odvolání nebo přezkoumat rozhodnutí Jury / sportovního komisaře nebo
rozhodčího nejpozději do 60 dnů od doručení odvolání nebo podnětu. V odůvodněných
případech lze tuto lhůtu výjimečně prodloužit na základě rozhodnutí předsedy DK. Předseda
DK je však povinen o této skutečnosti ve shora uvedené lhůtě 60 dnů uvědomit účastníky
řízení. Lhůty počínají běžet následující den po doručení.
NOS projedná všechny případy nejpozději do 60 dnů po doručení podnětu. V odůvodněných
případech lze tuto lhůtu výjimečně prodloužit na základě rozhodnutí předsedy NOS. Předseda
NOS je však povinen o této skutečnosti ve shora uvedené lhůtě 60 dnů uvědomit účastníky
řízení. Lhůty počínají běžet následující den po doručení.
N 4.8
Odmítnutí odvolání
Předseda NOS podané odvolání odmítne v případě, že odvolání:
bylo podáno opožděně;
bylo podáno neoprávněnou osobou;
nesplňuje náležitosti dle čl. 4.7 DŘ.
Předseda NOS podané odvolání odmítne také tehdy, nebyl-li zaplacen poplatek za odvolání.
N5
JEDNACÍ ŘÁD DISCIPLINÁRNÍCH ORGÁNŮ
N 5.1.
Právo slyšení
N 5.1.1 Právo slyšení na Jury
Projednávání protestu na Jury se mají právo zúčastnit obě strany. Strany nemají právo přizvat
si k projednání další osoby. Osoby mladší 18 let musí mít při projednání vždy zákonného
zástupce. Další osoby se budou účastnit projednání podle rozhodnutí Jury. Jury má právo
vyslechnout svědky samostatně bez přítomnosti obou stran. Pokud se osoba, jíž se
projednání týká, nedostaví přes výzvu k projednání, bude jednáno s plnou pravomocí bez její
účasti.
N 5.1.2 Právo slyšení u DK a NOS
Každá osoba, jejíž disciplinární přestupek je předmětem projednávání podle platných řádů
AČR, má nezadatelné právo se bránit osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce.
Řízení se vedle toho, kdo podal podnět a proti komu se disciplinární řízení vede, účastní také
zástupce jmenovaný ze strany MS AČR, projeví-li o to MS AČR zájem.
Každá strana povolaná před disciplinární orgán má právo být zastoupena jedním obhájcem
nebo zástupcem dle svého výběru a na své náklady, o svém záměru musí v dostatečném
časovém předstihu před nařízením jednání informovat disciplinární orgán. V případě porušení
tohoto postupu má předseda disciplinárního orgánu právo takové zastoupení nepřipustit.
Osoby mladší 18 let musí mít obhájce nebo zástupce vždy.
Jestliže se některá z řádně předvolaných stran nedostaví a nesdělí disciplinárnímu orgánu
v dostatečném předstihu přijatelný důvod, může být vyhlášen kontumační rozsudek. Požádá-li
některá ze stran o odročení slyšení, musí být taková žádost doručena disciplinárnímu orgánu
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nejméně 10 dní předem. Nebude-li žádost dle předchozí věty doručena do stanovené lhůty,
může disciplinární orgán vyhlásit kontumační rozsudek.
Předseda disciplinárního orgánu může navrhnout, aby se slyšení konalo formou telefonické
konference. Takový způsob slyšení se může konat pouze se souhlasem všech zúčastněných
stran.
Je-li skutkový stav věci spolehlivě zjištěn z listinných podkladů, může DK či NOS rozhodnout
tak, že se slyšení nebude konat a bude rozhodnuto pouze na základě listinných podkladů.
S takovým postupem však vždy musí souhlasit ten, proti komu se disciplinární řízení vede.
Slyšení se dále nemusí konat tehdy, jestliže disciplinární orgán rozhoduje o odmítnutí
podnětu, resp. odvolání a dále v případě, kdy NOS rozhoduje o zrušení rozhodnutí DK a
vrácení k dalšímu řízení.
N 5.2
Slyšení
Jestliže se některý z řádně předvolaných účastníků ke slyšení bez omluvy nedostaví a nesdělí
disciplinárnímu orgánu závažný důvod své nepřítomnosti, může disciplinární orgán věc
projednat a rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.
Slyšení bude zahájeno, pokud disciplinární orgán nerozhodne jinak. Slyšení je neveřejné,
pokud příslušný disciplinární orgán nestanoví něco jiného. Jakmile předseda zahájí jednání,
pozve zúčastněné strany, aby vyložily svůj případ, svědkové nejsou přítomni. Po stanoviscích
zúčastněných stran vyslechne disciplinární orgán svědky, aby doplnili výpovědi. Zúčastněné
strany (s výjimkou jednání Jury o protestu) mají právo dotazovat se všech svědků na jejich
svědectví.
Každý člen disciplinárního orgánu může kdykoliv během slyšení a se souhlasem předsedy
vznést otázku na kteroukoliv zúčastněnou stranu i na svědky. Jakmile všichni svědkové učinili
své výpovědi, a není-li třeba dalšího dokazovaní, může každá ze zúčastněných stran shrnout
svá stanoviska k usnadnění rozhodnutí DK nebo NOS (netýká se Jury). Další dokazování
může připustit pouze předseda disciplinárního orgánu.
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, které 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.
N 5.3
Svědkové (s výjimkou Jury)
Disciplinární orgán nemá právo nutit svědky složit přísahu, proto svědectví budou vyslovena
dobrovolně. Svědkové mohou pouze potvrdit skutečnosti, které znají a nesmějí vyjadřovat svůj
názor, pokud je disciplinární orgán nepovažuje za odborníky v příslušné záležitosti a
nepožádá je o to.
N 5.4
Rozhodnutí
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.
Všechna rozhodnutí musí být oznámena v písemném vyhotovení všem osobách, kterých se
rozhodnutí týká, zejména protestujícím, resp. odvolatelům.
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 tohoto dne, i když se adresát o ní
nedozvěděl.
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Rozhodnutí disciplinárních orgánů se stane účinným, jakmile bylo oznámeno v písemném
vyhotovení dotčeným účastníkům, za předpokladu, že nebyl podán opravný prostředek.
Disciplinární orgán však může rozhodnout, že odvolání proti jeho rozhodnutí nemá odkladný
účinek. Odvolání proti rozhodnutí DK nemá odkladný účinek. Na návrh odvolatele může NOS
z vážných důvodů odkladný účinek odvolání přiznat.
Po skončení disciplinárního řízení předá disciplinární orgán všechny doklady Sekretariátu
AČR pro motocyklový sport k založení a k nezbytným následným krokům.
N 5.5
Důvěrný charakter
Každý člen disciplinárního orgánu se zavazuje dodržovat tajemství o všech jednáních, kterých
se účastnil.
Každé porušení této zásady se stane předmětem šetření provedeného předsedou DK nebo
NOS, kteří mohou v případě prokázaného skutku člena z projednávání věci vyloučit.
N 5.6
Zveřejnění rozhodnutí
Rozhodnutí Jury o protestu bude oznámeno oběma stranám předsedou Jury / SK / rozhodčím
ihned po rozhodnutí. Oznámit rozhodnutí lze ústně. Přílohou dokumentace z podniku bude
„protokol – rozhodnutí o protestu“, který si v kopii zúčastněné strany mohou vyzvednout po
závěrečné Jury na podniku.
Ostatní rozhodnutí každého disciplinárního orgánu (s výjimkou výše uvedené Jury) musí být
oznámena písemně doporučeným dopisem všem zúčastněným stranám. Zveřejnění
zabezpečuje sekretariát AČR. Se souhlasem osoby, proti které se disciplinární řízení vede,
mohou být všechna rozhodnutí zasílána elektronicky (e-mailem).
N 5.7
Zveřejnění závěrů
Disciplinární orgán rozhodující o protestu nebo o odvolání má právo zveřejnit své závěry a
uvést jména všech zúčastněných stran, a to na internetových stránkách AČR. Osoby nebo
orgány v těchto sděleních nemají žádné právo odvolání vůči AČR ani vůči osobám, které
zprávu zveřejnily.
N6
NÁKLADY ŘÍZENÍ
Náklady disciplinárního řízení mohou být vyčísleny příslušným disciplinárním orgánem a
povinnost k jejich náhradě uložena osobě, které byl uložen disciplinární trest.
N7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VVM AČR si vyhrazuje právo na prominutí zbývající délky jakéhokoliv uloženého trestu,
pozastavení nebo zrušení diskvalifikace za podmínek, které si stanoví.
V případě pochybností ohledně výkladu některého ustanovení tohoto DŘ rozhodne
s konečnou platností předseda DK nebo NOS.
Ruší se platnost stávajícího disciplinárního řádu a všech jeho doplňků a změn.
Tento DŘ nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.
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Schéma a lhůty protestního a odvolacího řízení ve vztahu ke sportovnímu podniku

PROTEST

Jury
resp. sportovní komisař/rozhodčí

ODVOLÁNÍ
proti rozhodnutí Jury

Disciplinární komise AČR
(DK)

ODVOLÁNÍ
proti rozhodnutí DK

Národní odvolací soud AČR
(NOS)

www.autoklub.cz

do 1/2 hodiny po zveřejnění
výsledků do rukou
odpovědného činovníka (ředitel
závodu)

rozhoduje Jury na nejbližším
zasedání

do 5 dnů od převzetí rozhodnutí
na sekretariát AČR
doporučeným dopisem

projedná věc do 60 dnů od
doručení podnětu/odvolání

do 5 dnů od převzetí rozhodnutí

projedná věc do 60 dnů od
doručení odvolání
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