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N1

ZÁSADY A APLIKACE SMĚRNICE

Tento Disciplinární řád provádí Světový antidopingový Kodex, přijatý jako součást Mezinárodní úmluvy proti
dopingu ve sportu vyhlášené pod č. 46/2008 Sb. m. s. a provedené Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve
sportu v ČR, (dále jen „Směrnice“).
CAMS jako národní autorita pro oblast motocyklového sportu v rámci řízení podle tohoto Disciplinárním řádu
akceptuje, dodržuje a přímo aplikuje Směrnici včetně respektování pravomoci Antidopingového výboru České
republiky (dále jen ADV ČR) ustaveného zřizovací listinou č.j. 24 631/1999-50 jako příspěvková organizace přímo
řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
N2

DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY CAMS

Disciplinární orgány CAMS, které jsou kompetentní pro disciplinární záležitosti, jsou následující:
1. Jury (sportovní komisař/rozhodčí)
2. Disciplinární komise (DK)
N 2.1

JURY

N 2.1.1 Ustavení
Jury /sportovní komisař/rozhodčí (dále jen JURY) je ustavena podle požadavků uvedených v čl. N 50 Všeobecného
sportovního řádu CAMS. Rozhodčí je osoba jmenovaná pro určité disciplíny nebo sportovní podniky, kde není Jury /
sportovní komisař, aby vykonával nejvyšší dohled nad podnikem.
N 2.1.2 Pravomoc
Jury je kompetentní v disciplinárních záležitostech a pro potrestání první instancí, a to v níže uvedených
záležitostech:
- každý skutek nebo jednání, ač úmyslné či z nedbalosti, kterého se během podniku dopustila osoba nebo skupina
osob proti platným předpisům nebo proti pokynům daných 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.
N 2.1.3 Tresty, které mohou být vyhlášeny JURY
Následující tresty mohou být vyhlášeny Jury:
1. výstraha či napomenutí
2. pokuta až do výše 10.000 Kč
3. trestný čas nebo trestné body
4. vyloučení
5. zákaz činnosti na dobu nepřekračující 30 dnů počínaje datem přestupku
6. Kromě toho může JURY postoupit v případě velmi vážného provinění případ Disciplinární komisi k uložení vyššího
trestu, který není v kompetenci JURY.
V případě udělení trestu dle bodu 5 a 6 JURY zadrží licenci a pošle ji společně s materiály ze sportovního podniku
na sekretariát CAMS.
N 2.2

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE (DK)

N 2.2.1 Ustavení
Pro každý řešený případ je Disciplinární komise vytvořena z předsedy jmenovaného Prezidiem CAMS a dvou členů
jmenovaných předsedou dle povahy přestupku s dodržením zásady, že žádný z členů Disciplinární komise nesmí
být jakýmkoliv způsobem zainteresován v projednávaném sporu. Je doporučeno, aby jedním z těchto členů byl
člen Řídící rady CAMS, držitel platné licence činovníka minimálně 1.VT, zodpovědný za přípravu všech úrovní
všeobecných i sportovních řádů CAMS.
Předsedou Disciplinární komise může být jmenována pouze osoba s dokončeným vysokoškolským právnickým
vzděláním.
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N 2.2.2 Pravomoc a tresty
Disciplinární komise vyslechne všechna odvolání proti rozhodnutím přijatých JURY v případě sportovního podniku.
Mimo to může Disciplinární komise buď na návrh JURY nebo na žádost strany, která podala odvolání ze své vlastní
iniciativy nebo člena ŘR CAMS, vynést rozhodnutí o kterémkoliv schválení trestu s výjimkou diskvalifikace. V
případě podmínečně odloženého zákazu činnosti stanoví vypršení odkladu.
Rozhodnutí DK o odvolání proti rozhodnutí přijatému JURY je konečné a nelze proti němu podat jakýkoli
opravný prostředek.
Proti rozhodnutí DK o porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice nebo jiným prvostupňovým
rozhodnutím DK lze podat odvolání u Rozhodčí komise ČOV.
Disciplinární komise je oprávněna jednat i v nepřítomnosti osob zastupujících jednu nebo druhou stranu, pokud se
tyto k jednání nedostaví. V takovém případě se rozhodnutí DK zasílá doporučeně poštou na místo trvalého bydliště
příslušné osoby/strany. V případě, že zásilka není převzata, považuje se za den doručení den, kdy marně uplynula
lhůta k doručení vrácení nevyzvednuté zásilky poštou.
N 2.2.3 Zahájení řízení
Řízení před Disciplinární komisí se zahajuje na základě:
1. podaného odvolání jedné ze stran proti rozhodnutí JURY o protestu
2. návrhu licencovaného činovníka daného sportovního podniku
3. podnětu sekretariátu CAMS
4. oznámení ADV ČR o porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice.
N 3 TRESTY
N 3.1 Definice a použití trestů
Tresty jsou následující:
1. výstrahy a napomenutí - mohou být soukromé nebo veřejné
2. pokuty – ty určené rozhodnutím jury musí být zaplaceny do doby stanovené JURY, nejpozději však do doby
skončení sportovního podniku. Pokuty náleží pořadateli s výjimkou situace, kdy je některou ze stran podáno
odvolání. Pokuty vyslovené DK náleží CAMS a musí být zaplaceny do 72 hodin, není-li stanoveno jinak. V případě,
že uložená pokuta nebude řádně a v termínu uhrazena (uhrazením se rozumí připsání na účet CAMS, nebo
předložení výpisu o odeslání pokuty) dochází automaticky k vyslovení zákazu činnosti minimálně do doby uhrazení
této pokuty. Zákaz činnosti provede automaticky Sekretariát CAMS. Prokázání úhrady uložené pokuty je plně
povinností potrestaného.
3. trestný čas nebo trestné body
4. vyloučení – může být z jízdy nebo z celého sportovního podniku
5. odnětí mistrovských bodů ze sportovního podniku i průběžného pořadí seriálu
6. zákaz činnosti má za následek ztrátu všech práv, vyplývajících z držení licence CAMS nebo zákaz účasti v
jakékoliv činnosti řízené CAMS po určitou dobu. Vykonání rozhodnutí může být podmínečně odloženo na dobu
nejvýše 2 let.
7. diskvalifikace
8. pozastavení činnosti v souladu se Směrnicí.
N 3.2 Zvláštní tresty
Zvláštní tresty za určité přestupky jsou uvedeny ve Všeobecném sportovním řádu, Přílohách a nebo v Propozicích
podniku (PP). Tresty uvedené v PP nesmí být nikdy v rozporu či svojí výší přesáhnout podmínky dané Disciplinárním
řádem.
N 3.3 Kumulace trestů
Viníkovi může být podle okolností uloženo několik trestů. Určité tresty mají za následek odebrání licence až do
odpykání trestu.
N 4 PROTESTY A ODVOLÁNÍ
N 4.1 Právo protestu
Právo podat protest má držitel platné licence aktivně se účastnící podniku.
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N 4.2 Postup a časový limit pro protesty
Všechny protesty musí být předloženy a podepsány pouze přímo protestujícím. Každý protest se musí týkat pouze
jednoho předmětu a musí být podán nejpozději do 30 minut po zveřejnění neoficiálních výsledků při splnění
podmínky složení předepsaného poplatku za protest. Lhůta pro podání protestu může být zkrácena zněním
příslušných příloh sportovního řádu daného odvětví, a to pouze z důvodu charakteru příslušné disciplíny. Během
podniku musí být protesty podávány v souladu s tímto řádem nebo podle upřesňujících podmínek uvedených v
propozicích podniku a předány do rukou odpovědného činovníka (ředitel závodu nebo předseda jury), doložené
poplatkem stanoveným CAMS.
Protest nemůže být přijat proti výroku ředitele závodu, rozhodčího nebo traťového komisaře.
N 4.3 Řešení protestu
JURY musí rozhodnout o každém řádně podaném protestu v průběhu podniku. Protest musí být posouzen v
souladu se zněním platných řádů CAMS. Protest se neřeší v případě, že protestující vzal svůj protest zpět nebo
nesplnil podmínky předepsané pro podání protestu.
N 4.4 Rozhodnutí následující po protestu
Všechny zúčastněné strany se musí podrobit rozhodnutí JURY, sportovního komisaře nebo Rozhodčího podniku, s
výhradou odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí o protestu zůstává v plné platnosti, s výhradou odvolání.
N 4.5 Právo odvolání
Právo odvolat se proti rozhodnutí JURY o protestu (nebo jí na roveň postavených orgánů) na všech národních
sportovních podnicích je možné uplatnit písemně na adresu CAMS, k Disciplinární komisi, pokud toto není
vyloučeno ustanovením N 4.3 tohoto řádu. Odvolat se může strana dotčená rozhodnutím JURY o protestu, a dále
osoby dle N 2.2.3. Rozhodnutí DK jsou definitivní a bez odvolání. Odvolání je třeba doložit souběžně úhradou
kauce stanovené pro tento úkon každoročně v Poplatcích CAMS a uveřejněných na webu CAMS.
N 4.6 Časový limit podání odvolání
Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí jury je 5 dní a počítá se od data rozhodnutí jury na příslušném
sportovním podniku, přičemž den převzetí se započítává do lhůty.
N 4.7 Podání odvolání
Má-li být odvolání přijato, musí být podáno doporučeným dopisem ve lhůtách podle čl. N 4.6. Odvolání musí
obsahovat podrobnosti, v čem je spatřováno porušení oprávněných práv v napadnutém rozhodnutí a krátké
uvedení důvodu odvolání. Přesný obnos záruky na náklady řízení musí být složen na účet CAMS. Odvolávající se
strana je povinna prokázat zaplacení tohoto obnosu i kauce Sekretariátu CAMS.
N 4.8 Poplatky za podání protestu nebo odvolání
Výše poplatku za podání protestu i odvolání je každoročně stanovena a schválena Řídící radou a zveřejněna na
webu CAMS v aktuálním znění. Poplatek musí být vždy uhrazen před podáním a doložen souběžně s podáním
protestu či odvolání.
Před zahájením odvolacího řízení stanoví dále předseda Disciplinární komise CAMS výši poplatku pro krytí
případných nákladů, který musí být složen rovněž před zahájením odvolacího řízení.
Pokud je odvolání uznáno za nedůvodné nebo pokud je od dalšího řízení ze strany odvolatele upuštěno, poplatek
propadá ve prospěch CAMS.
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. Pokud bylo odvolání shledáno oprávněným a
podala jej strana, která podala dříve protest, který byl zamítnut, bude této straně vrácen i poplatek za protest.
Ve výjimečných případech může předseda rozhodnout o vrácení poplatku i v případě, že odvolatel nehodlá ve
svém úmyslu pokračovat.
Požaduje-li některá ze zúčastněných stran odročení, aby mohli být přizváni další svědci, může být tato strana
požádána o další finanční záruku, která bude stanovena disciplinárním orgánem. Přelíčení nemůže pokračovat,
dokud nebude složena tato záruka.
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N 4.9 Lhůty na prošetření odvolání
DK musí projednat odvolání nebo přezkoumat rozhodnutí Jury / sportovního komisaře nebo Rozhodčího nejpozději
30 dnů po datu, kdy obdržela odvolání nebo podnět. Ve všech případech musí DK nebo předseda vyhlásit
rozhodnutí. V odůvodněných obzvláště složitých případech vyžadujících složité dokazování lze tuto lhůtu výjimečně
prodloužit. Předseda DK je však povinen o této skutečnosti ve shora uvedené lhůtě 30 dnů uvědomit
zainteresované strany. Lhůty počínají běžet následující den po doručení.
N 4.10 Odkladný účinek protestu nebo odvolání
Oznámení odvolání předsedovi Jury/ sportovnímu komisaři nebo rozhodčímu nebo Sekretariátu CAMS proti zákazu
činnosti nebo diskvalifikaci, doložené požadovaným poplatkem, má automaticky za důsledek odročení sankcí do
dalších slyšení.

N 5 JEDNACÍ ŘÁD DISCIPLINÁRNÍCH ORGÁNŮ
N 5.1. Účast na disciplinárním řízení
Účastník disciplinárního řízení má právo před disciplinárním orgánem (JURY nebo DK) samostatně jednat, jestliže
dosáhl věku osmnácti let. Účastník, který nemůže před disciplinárním orgánem jednat samostatně, musí být
zastoupen svým zákonným zástupcem.
Účastník se může dát v disciplinárním řízení před DK rovněž zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. V téže věci může
mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.
Zmešká-li účastník disciplinárního řízení před JURY, který byl řádně v dostatečném předstihu (dle okolností
případu) alespoň ústně předvolán k jednání ve věci, může JURY jednat a rozhodnout o věci bez jeho účasti.
Zmešká-li účastník disciplinárního řízení před DK, kterému bylo řádně doručeno do jeho vlastních rukou předvolání
k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který byl o následcích nedostavení se
poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, může DK jednat a rozhodnout o věci
bez jeho účasti.
K projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky
předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci
bez nařízení jednání souhlasí.
N 5.2 Průběh jednání před disciplinárním orgánem
Po zahájení jednání předseda DK (JURY) vyzve účastníky, aby se ve věci vyjádřili. Je-li to potřebné, předseda DK
(JURY) účastníky též vyzve, aby svá tvrzení doplnili a aby navrhli k prokázání svých tvrzení důkazy. Účastníci jsou
povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Účastníci mohou zejména navrhovat provedení důkazu listinou,
znaleckým posudkem nebo výslechem svědků. Disciplinární orgán rozhoduje, které z navrhovaných důkazů
provede.
N 5.3 Rozhodnutí disciplinárního orgánu
Disciplinární orgán rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. K rozhodnutí disciplinárního orgánu je
třeba prostá většina hlasů všech jeho členů.
Rozhoduje-li disciplinární orgán jako orgán odvolací, nemůže rozhodnutí orgánu prvního stupně změnit
v neprospěch účastníka, který podal odvolání.
Doručené rozhodnutí, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.
N 5.4 Důvěrný charakter
Každý člen disciplinárního orgánu se zavazuje dodržovat tajemství o všech jednáních. Každé porušení této zásady
se stane předmětem šetření provedeného předsedou Disciplinární komise, který může v případě prokázaného
skutku odvolat příslušného člena ze sboru.
N 5.5 Zveřejnění rozhodnutí - protest
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.
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N 5.6 Zveřejnění rozhodnutí
Disciplinární orgán rozhodující o odvolání má právo zveřejnit své rozhodnutí a uvést jména všech zúčastněných
stran. Osoby nebo orgány v těchto sděleních nemají žádné právo odvolání vůči CAMS ani vůči osobám, které
zprávu zveřejnily.
Jakmile disciplinární orgán vyhlásí definitivní výrok, budou všechny doklady předány Sekretariátu CAMS k archivaci
a k nezbytným následným akcím. Rozhodnutí disciplinárního orgánu (s výjimkou výše uvedené jury) musí být
oznámeny písemně doporučeným dopisem všem zúčastněným stranám. Zveřejnění zabezpečuje sekretariát CAMS
na základě rozhodnutí postoupeného mu spolu s dokumentací předsedou DK.
Rozhodnutí Disciplinární komise CAMS nabude účinnosti, jakmile bylo vyhlášeno, je konečné a není proti němu
odvolání.
N6
NÁKLADY DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Účastník řízení, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto, je povinen disciplinárnímu orgánu, případně také účastníku,
v jehož prospěch bylo rozhodnuto, uhradit vzniklé náklady disciplinárního řízení.
O výši a splatnosti těchto nákladů rozhoduje disciplinární orgán.
N 6.1 Zaplacení pokut a nákladů
Je-li trest definitivní a pokuta a náklady nebyly ve stanovené lhůtě uhrazeny, bude osoba dotčená rozhodnutím
automaticky vyloučena z veškeré účasti na činnosti CAMS až do okamžiku, kdy Sekretariát CAMS obdrží plnou
úhradu. Prokázání zaplacení pokuty je povinností potrestaného.
Tento Disciplinární řád včetně změn a dodatků nabývá platnosti dnem jeho schválení Řídící radou CAMS.
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