Disciplinární komise ( změna Dostihového řádu platná od 6.4.2007 ) :
Disciplinární komise
§ 15. Disciplinární komise (dále DiK) je orgánem ČKA, který :
a) z vlastního podnětu, podnětu dostihové komise nebo podnětu výkonného výboru ČKA projednává přestupky
proti dostihovému řádu a vydává o nich rozhodnutí,
b) projednává odvolání podané proti rozhodnutí dostihové komise ve smyslu § 304 a násl. a vydává o něm
rozhodnutí.
§ 16. Předsedou DiK je zvolený člen výkonného výboru ČKA, nebo osoba jmenovaná výkonným výborem ČKA.
Jednání DiK svolává a řídí předseda DiK. Při jednání je DiK nejméně tříčlenná a jejímu jednání jsou vždy přítomni
předseda DiK, jeden člen výkonného výboru ČKA a jeden člen technické komise ČKA, o počtu členů při jednání DiK
rozhoduje předseda DiK, počet členů musí být vždy lichý. Při projednávání záležitosti týkající se člena DiK se tento
člen nepodílí na rozhodnutí. Při projednání odvolání podaného proti rozhodnutí dostihové komise (§ 304 a násl.) se
na rozhodování DiK nepodílí členové dostihové komise proti jejímuž rozhodnutí bylo odvolání podáno.
§ 17. DiK při svém rozhodování vychází ze zjištěných skutečností, např. protokolu dostihové komise, výpovědí
předvolaných osob, videozáznamu apod. Osoby informované v průběhu dostihového dne o svém předvolání k DiK
jsou povinny se jednání DiK účastnit, jejich neúčast na jednání DiK může být sankcionována a na jejich pozdější
vyjádření nemusí být brán zřetel.
§ 18. Rozhodnutí DiK mají okamžitou platnost. DiK zpracovává o svém rozhodnutí písemnou zprávu. Proti rozhodnutí
DiK vydanému v řízení podle § 15 písm. a) je přípustné odvolání k Výkonnému výboru ČKA.
§ 19. Při svém jednání a rozhodování se DiK řídí Dostihovým řádem a není vázána sankčním sazebníkem
zveřejňovaným ve Věstníku ČKA. DiK je povinna umožnit všem účastníkům řízení nebo jejich zástupcům slyšení a o
svých rozhodnutích informuje zúčastněné osoby bezodkladně po skončení jednání. Závěry DiK jsou publikovány
prostřednictvím oficiálních výsledkových listin, případně Věstníku ČKA.
§ 20. Každý účastník dostihového provozu je povinen seznámit se s Dostihovým řádem, Věstníkem ČKA, oficiální
výsledkovou listinou a zprávou DiK. Obsah těchto dokumentů je pro všechny účastníky dostihového provozu
závazný.
Odvolání
§ 304. Každý majitel, trenér nebo jezdec koně, který se cítí poškozen rozhodnutím dostihové komise, nebo účastník
dostihového provozu, kterého dostihová komise postihla sankcí, může proti rozhodnutí podat odvolání k DiK.
§ 305. Odvolání musí být písemné, musí obsahovat proti jakému rozhodnutí dostihové komise je podáno, odůvodnění
v čem spatřuje odvolatel nesprávnost rozhodnutí dostihové komise a čeho se odvolatel domáhá. Odvolání musí být
odesláno (poštovní zásilkou, faxem nebo mailem na adresy uvedené ve Věstníku ČKA) nejpozději 2 dny po skončení
dostihového dne. K odvolání musí být připojeno potvrzení o zaplacení kauce. Výši kauce stanoví výkonný výbor ČKA
a zveřejní ve Věstníku ČKA. Nezaplacením kauce bude odvolání zamítnuto.
§ 306. DiK zahájí projednání odvolání do sedmi dnů od jeho doručení ČKA. Všichni účastníci dostihů jsou povinni se
na výzvu pověřené osoby (dostihový tajemník, tajemník ČKA, předseda DiK) dostavit k jednání DiK s tím, že jejich
neúčast může být postihnuta sankcí a na jejich pozdější vyjádření nemusí být brán zřetel. Po projednání odvolání
vydává DiK rozhodnutí, ve kterém potvrdí, změní nebo zruší rozhodnutí dostihové komise, součástí rozhodnutí je i
rozhodnutí o vrácení nebo propadnutí kauce. O svém rozhodnutí informuje DiK odvolatele bezodkladně po ukončení
řízení. Rozhodnutí DiK o odvolání zveřejní ČKA ve Věstníku ČKA.
§ 307. Proti rozhodnutí DiK o odvolání v řízení podle § 15 písm. b) není rámci ČKA přípustné odvolání.
§ 308. Pokud není známo rozhodnutí disciplinární komise ve věci odvolání, sankce udělené dostihovou komisí
zůstávají v platnosti a pro určení penalizace koně platí výsledek schválený dostihovou komisí. Pokud dojde
k dodatečné diskvalifikaci koní nebo přesunu koní v pořadí doběhu v cíli, musí být již vyplacené dotace vráceny
pořadateli.
§ 311. Startér a dostihová komise udělují sankce za přestupky proti dostihovému řádu dle sankčního sazebníku
zveřejněného ve Věstníku ČKA. Samostatnou sankci lze udělit pro každou kategorii provinění, jestliže však jedno
nebo více provinění souvisí se stejným průběhem událostí, udělí se sankce společná nebo kombinovaná.
§ 312. Přerušení sankce zákazu startu nebo odnětí biče není povoleno.

