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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Národní rozhodčí soud pro sport (dále jen „Soud“) je orgánem zřízeným při Národní 

sportovní agentuře, jehož pravomoc, působnost a organizace je založena tímto 

Jednacím řádem Národního rozhodčího soudu pro sport (dále jen „Jednací řád“), 

Statutem Národního rozhodčího soudu pro sport (dále jen „Statut“), Směrnicí pro 

kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (dále jen „Směrnice“) a Mezinárodními 

standardy Světové antidopingové agentury WADA (dále jen „Mezinárodní 

standardy“). 

1.2. Jednací řád provádí ustanovení Směrnice. Všechna ustanovení Jednacího řádu musí 

být vykládána v souladu se Směrnicí. Dostane-li se ustanovení Jednacího řádu do 

rozporu s ustanovením Směrnice, ustanovení Jednacího řádu se nepoužije. 

1.3. Rozhodným hmotným právem pro spory v řízení před Soudem je platný právní řád 

ČR, Směrnice, účinné vnitřní předpisy Národní sportovní agentury a jednotlivých 

sportovních svazů. Spor může být rozhodnut i na základě zásad spravedlnosti 

v případě, že s tím všichni účastníci výslovně souhlasili. 

1.4. Pojmem „antidopingová pravidla“ se pro účely tohoto Jednacího řádu rozumí 

Směrnice, Světový antidopingový kodex a jeho přílohy a Mezinárodní standardy.  

1.5. Pojmem „Řízení“ se pro účely Jednacího řádu rozumí řízení vedené před Soudem dle 

Jednacího řádu.  

1.6. Pojmy začínající velkým písmenem nedefinované v Jednacím řádě mají stejný 

význam jako ve Statutu.  

2. OBECNÁ PRAVIDLA ŘÍZENÍ 

2.1. Místem konání Řízení je sídlo Soudu. Na základě dohody všech účastníků Řízení a se 

souhlasem předsedy Senátu může být z důvodu vhodnosti či nutnosti stanoveno i 

místo jiné. Na základě dohody všech účastníků Řízení a se souhlasem předsedy Senátu 

může řízení proběhnout distančním způsobem (např. formou videokonference apod.). 

2.2. Jednacím jazykem Řízení je čeština. V případě, že účastník Řízení český jazyk 

neovládá, má právo na služby tlumočníka, kterého si může zvolit dle vlastního výběru. 

Pakliže si účastník vlastního tlumočníka nezvolí, určí Soud tlumočníka splňujícího 

podmínky pro výkon tlumočnické činnosti dle zákona č. 354/2019 Sb., zákona o 

soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v účinném znění. Veškeré náklady 

spojené s tlumočníkem, a to i tlumočníkem určeným Soudem, nese v plné výši 

účastník Řízení. 

2.3. Veškeré dokumenty ze strany Soudu ve vztahu k Řízení jsou účastníkům doručovány 

na adresu, kterou sami Soudu sdělili. Pakliže by účastník neuvedl žádnou adresu, 

doručuje Soud na poslední Soudu známou adresu účastníka.  

2.4. Předvolání, výzvy, rozhodčí nálezy a usnesení se účastníkovi doručují do vlastních 

rukou s potvrzením o doručení. Ostatní dokumenty jsou účastníkovi zasílány 

obyčejnou poštou či na elektronickou adresu prostřednictvím veřejné datové sítě. 

Písemnost dodaná prostřednictvím veřejné datové sítě musí být opatřena uznávaným 

elektronickým podpisem.  

2.5. Veškeré písemnosti musí být předloženy v takovém počtu, aby na každého z účastníků 

a Soud připadalo jedno vyhotovení dané písemnosti. To se neuplatní v případě, že 
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účastník dodal písemnost v elektronické podobě opatřené uznávaným elektronickým 

podpisem prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu Sekretáře. 

2.6. Účastník má právo nechat se v Řízení zastoupit zmocněncem na základě plné moci. 

Pakliže tak učiní, doručuje Soud jen zvolenému zmocněnci. 

3. ZÁSADY ŘÍZENÍ 

3.1. Řízení je neveřejné, ledaže Soud rozhodne o tom, že Řízení je veřejné. Osoba, proti 

které je Řízení vedeno, resp. osoba, na jejíž návrh je Řízení zahájeno, může podat 

návrh, aby Řízení bylo veřejné. Sportovní svaz, který je účastníkem Řízení dle čl. 4. 

tohoto Jednacího řádu, nebo Antidopingový výbor ČR případně další účastníci řízení 

podle článku 4 tohoto Jednacího řádu mohou požadovat, aby Řízení bylo veřejné, 

pokud k tomu osoby uvedené v předchozí větě tohoto článku daly písemný souhlas. 

Při rozhodování o návrhu, aby řízení bylo veřejné, Soud přihlédne k požadavkům 

ochrany morálky, veřejného pořádku, bezpečnosti, soukromého života účastníků 

s důrazem na zájmy nezletilých a k povaze projednávaných otázek.   

3.2. Členové Předsednictva Soudu, členové Senátu a Sekretář Soudu jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a skutečnostech, se kterými 

v souvislosti s Řízením přijdou do styku. 

3.3. Členové Senátu jsou povinni se po celou dobu Řízení chovat nestranně a nezávisle a 

sdělit předsedovi Soudu jakékoliv vlastní pochybnosti o své podjatosti a zdržet se 

jakýchkoliv nadstandardních kontaktů s účastníky Řízení a/nebo jejich zástupci. 

V případě, že je předseda Soudu zároveň předsedou Senátu pro dané Řízení, je 

povinen takové pochybnosti sdělit prvnímu místopředsedovi Soudu.   

3.4. Každý člen Senátu při jmenování do příslušného Senátu podepíše prohlášení, ve 

kterém uvede, zda jsou mu známy skutečnosti a okolnosti, které by mohly mít vliv na 

jeho nestrannost vůči jakémukoliv účastníkovi Řízení a/nebo předmětu Řízení, a 

případně o jaké skutečnosti a okolnosti se jedná, a toto prohlášení poskytne každému 

účastníkovi Řízení na začátku Řízení.  

3.5. Účastníci Řízení jsou oprávněni namítat podjatost členů Senátu ve vztahu k věci, ve 

které se vede Řízení, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o důvodu pro vznesení 

námitky dozvěděli. 

3.6. O jakékoliv námitce podjatosti rozhoduje předseda Soudu do sedmi dnů od obdržení 

příslušné námitky. Pakliže předseda Soudu shledá námitku jako důvodnou, vyloučí 

z Řízení člena Senátu a bez zbytečného odkladu vyzve účastníka Řízení, který 

takového člena Senátu určil, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 

kalendářních dnů od obdržení výzvy, určil jiného rozhodce ze seznamu rozhodců, 

který se stane členem Senátu, nebo v případě předsedy Senátu rozhodne o jeho 

nahrazení jiným členem Předsednictva Soudu. O námitce podjatosti, která se týká 

samotného předsedy Soudu, rozhoduje Předsednictvo Soudu (bez předsedy Soudu). 

V takovém případě se ustanovení tohoto článku užijí obdobně. 

3.7. Předseda Soudu vždy ze Senátu vyloučí člena Senátu, který ve vztahu k příslušnému 

Řízení nesplňuje, nebo přestal splňovat podmínky stanovené tímto Jednacím řádem 

a/nebo Statutem, a vyzve účastníka Řízení, který takového člena Senátu určil, aby bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy, určil 

jiného rozhodce ze seznamu rozhodců, který se stane členem Senátu, nebo v případě 

předsedy Senátu rozhodne o jeho nahrazení jiným členem Předsednictva Soudu. Je-li 
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předseda Soudu zároveň předsedou Senátu pro dané Řízení, rozhoduje o jeho 

vyloučení a nahrazení jiným členem Předsednictva Soudu Předsednictvo Soudu (bez 

předsedy Soudu). 

3.8. Člen Senátu se může vzdát členství v Senátu písemným oznámením o vzdání se 

funkce, adresovaným předsedovi Soudu a předsedovi Senátu. Členství takového člena 

Senátu zaniká uplynutím 10 kalendářních dní ode dne podání oznámení o vzdání se 

funkce. V takovém případě předseda Soudu ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 

takové oznámení obdržel, vyzve účastníka Řízení, který takového člena Senátu určil, 

aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení 

výzvy, určil jiného rozhodce ze seznamu rozhodců, který se stane členem Senátu, nebo 

v případě předsedy Senátu rozhodne o jeho nahrazení jiným členem Předsednictva 

Soudu. 

3.9. Člen Senátu se nemůže vzdát členství v Senátu dle čl. 3.8. Jednacího řádu, pokud již 

předseda Senátu nařídil ve věci ústní jednání, a to až do okamžiku skončení 

příslušného Řízení. 

3.10. Řízení musí být provedeno v přiměřené době a bez zbytečných průtahů av souladu se 

Směrnicí a Mezinárodními standardy. 

3.11. V odůvodněných případech, nebo v případech stanovených Směrnicí, může předseda 

Soudu rozhodnout o urychleném způsobu vedení Řízení.  

4. PŘEDMĚT ŘÍZENÍ 

 

Řízení o odvolání proti rozhodnutí v prvním stupni 

4.1. Řízení o odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního disciplinárního orgánu 

sportovního svazu o dopingových deliktech, proti rozhodnutí Antidopingového 

výboru ČR a proti rozhodnutí Soudu jednajícímu jako orgánu první instance 

projednává vždy Soud. 

4.2. Účastníky řízení o odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu sportovního 

svazu o dopingových deliktech, proti rozhodnutí Antidopingového výboru ČR a proti 

rozhodnutí Soudu jednajícímu jako orgán první instance jsou účastníci uvedení 

v článku 13 Směrnice. Rozhodnutí, proti kterým se lze odvolat, jsou uvedena v článku 

13 Směrnice. 

 

 

Prvostupňové řízení 

4.3. Prvostupňové řízení v dopingových věcech se zahajuje na základě článku 8 Směrnice. 

 

Řízení o přezkumu rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového  

výboru ČR 

4.4. Účastníky Řízení o přezkumu rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky 

Antidopingového výboru ČR o zamítnutí žádosti o udělení terapeutické výjimky jsou: 

a) osoba, která podala žádost o přezkoumání; 
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b) Antidopingový výbor ČR. 

4.5. Žádost o přezkum rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového 

výboru ČR o zamítnutí žádosti o udělení terapeutické výjimky je oprávněna podat 

osoba, jejíž žádost o udělení terapeutické výjimky byla rozhodnutím zamítnuta.   

4.6. Antidopingový výbor ČR je v souladu se Směrnicí účastníkem každého Řízení o 

porušení antidopingových pravidel. 

5. URČENÍ ROZHODCŮ A SLOŽENÍ SENÁTU 

5.1. Senát je tvořen předsedou Senátu a dvěma dalšími členy.  

5.2. Každý z účastníků Řízení určí jednoho rozhodce ze seznamu rozhodců, který se stane 

členem Senátu pro dané Řízení a Předsednictvo Soudu určí, který člen Předsednictva 

Soudu se stane předsedou Senátu pro dané Řízení. V případě, kdy na jedné straně bude 

stát několik účastníků, určí rozhodce společně; nedojde-li k dohodě, určí takového 

rozhodce Předsednictvo Soudu. 

5.3. Pro Řízení o přezkumu rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky 

Antidopingového výboru ČR platí, že je Senát tvořen 3 (třemi) členy Předsednictva 

Soudu, které určí předseda Soudu, a předsedou Senátu je předseda Soudu. 

5.4. Rozhodce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, nemůže být členem Senátu, 

který rozhoduje o odvolání. 

6. NÁLEŽITOSTI A LHŮTA PODÁNÍ 

6.1. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení rozhodnutí bez ohledu 

na délku lhůty uvedenou ve stanovách a jiných dokumentech příslušného sportovního 

svazu. Lhůta k podání odvolání ze strany WADA bude tou pozdější z následujících 

možností: (a) dvacet jedna (21) dní po posledním dni, v němž mohla kterákoli jiná 

strana sporu podat odvolání, nebo (b) dvacet jedna (21) dní poté, co WADA obdržela 

kompletní spis týkající se příslušného rozhodnutí. 

6.2. Odvolání musí obsahovat následující náležitosti: 

a) označení rozhodnutí, proti kterému se podává a označení orgánu, který jej 

vydal; 

b) označení stanov, řádů či jiných vnitřcích předpisů na základě kterých bylo 

rozhodnutí vydáno; 

c) uvedení, čeho se osoba, která odvolání podala, domáhá nebo co žádá; 

d) označení důkazů na podporu tvrzení uvedených v odvolání a připojení 

důkazních prostředků; 

e) označení případného zástupce strany, jeho doručovací adresy a případně 

e-mailové adresy či datové schránky, včetně plné moci prokazující vznik 

zástupčího oprávnění; 

f) podpis osoby, která odvolání podala, či jejího zástupce. 

6.3. Rozhodnutí dle čl. 6.2. písm. a) a předpisy dle čl. 6.2. písm. b) Jednacího řádu musí 

být k odvolání přiloženy jako příloha. 

6.4. Odvolání nemá odkladný účinek, ledaže odvolací orgán rozhodne jinak. 



 

6 

 

6.5. Podnět k zahájení Řízení dle čl. 4.3. Jednacího řádu lze podat ve lhůtě 21 dnů ode dne 

zjištění skutečností opravňující zahájení Řízení, nejpozději však do 10 let od 

okamžiku, kdy skutečnost opravňující zahájení o Řízení nastala. Promlčecí lhůta je 

stanovena v článku 16 Směrnice. 

6.6. Podnět k zahájení Řízení dle čl. 4.3. Jednacího řádu musí obsahovat následující 

náležitosti: 

a) označení osoby podezřelé ze spáchání deliktu; 

b) vylíčení skutku, v němž je delikt spatřován včetně uvedení místa a času; 

c) označení stanov, řádů či jiných vnitřcích předpisů včetně jejich ustanovení, 

která měla být skutkem porušena; 

d) označení důkazů na podporu tvrzení uvedených v podnětu a připojení 

důkazních prostředků; 

e) podpis oprávněné osoby. 

6.7. Předpisy dle čl. 6.6. písm. c) Jednacího řádu musí být k podnětu k zahájení Řízení 

přiloženy jako příloha. 

6.8. Žádost o přezkum rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového 

výboru ČR o zamítnutí žádosti o udělení terapeutické výjimky lze podat ve lhůtě 15 

dnů od doručení takového rozhodnutí o zamítnutí žádosti žadateli. 

7. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

7.1. Řízení se zahajuje dnem, kdy bylo Soudu doručeno odvolání/podnět k zahájení Řízení 

ve smyslu čl. 4.3 Jednacího řádu nebo žádost o přezkum rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o udělení terapeutické výjimky. 

7.2. Sekretář zašle jedno vyhotovení podání zbývajícím účastníkům Řízení s výzvou 

k vyjádření. 

7.3. Účastník Řízení, který nepodal odvolání nebo podnět k zahájení Řízení je oprávněn 

se k podání vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k vyjádření. Tato 

lhůta může být předsedou Soudu vzhledem k okolnostem daného případu přiměřeně 

prodloužena. 

7.4. Soud je oprávněn vyzvat účastníky Řízení k doplnění důkazů v případě, že to považuje 

za vhodné, nutné nebo potřebné, a to zejména pokud shledá důvodné nejasnosti nebo 

nedostatky v prokázaném skutkovém stavu, a za tímto účelem jim stanoví přiměřenou 

lhůtu.  

8. JEDNÁNÍ VE VĚCI 

8.1. Ústní jednání ve věci nařizuje předseda Senátu poté, co shledá, že je k němu 

dostatečně zjištěn skutkový stav. Předseda Senátu může rozhodnout, že řízení 

proběhne distančně (např. formou videokonference). Ústní jednání předseda Senátu 

není povinen nařídit, pokud se má rozhodovat jen o otázkách procesních charakteru. 

8.2. S výjimkou stanovenou v čl. 8.1. výše je věc možno rozhodnout bez konání ústního 

jednání pouze v případě, že s tím souhlasili všichni účastníci Řízení, nebo je-li tak 

stanoveno ve Směrnici. Návrh na upuštění od ústního jednání může učinit i předseda 

Senátu. 
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8.3. Vyrozumění o datu a místu konání ústního jednání se všem účastníkům Řízení 

doručuje nejméně 15 dnů před jeho konáním. 

8.4. Účastník Řízení má právo účastnit se ústního jednání osobně či prostřednictvím svého 

zástupce, může však souhlasit s konáním ústního jednání v jeho nepřítomnosti. 

Povinen dostavit se osobně je jen v případě, že ho k jednání předseda Senátu předvolá. 

Na jednání mohou být přítomni pozorovatelé, stanoví-li tak Směrnice.  

8.5. Pakliže se účastník Řízení bez řádné omluvy nedostaví k ústnímu jednání, o kterém 

byl Soudem řádně vyrozuměn, hledí se na něj jako kdyby souhlasil s konáním ústního 

jednání v jeho nepřítomnosti. 

8.6. Ústní jednání je vedeno tak, aby jej nebylo třeba opakovat. Předseda Senátu je 

nicméně oprávněn jednání přerušit či odročit, pakliže je to nutné či vhodné za účelem 

provedení dalších důkazů. 

8.7. Ústní jednání řídí předseda Senátu či jiný jím pověřený člen tohoto orgánu.  

8.8. Na závěr ústního jednání vyzve předseda Senátu účastníky Řízení k vyjádření 

k provedeným důkazům a učinění závěrečné řeči.  

8.9. O průběhu ústního jednání je pořizován písemný zápis podepsaný předsedou Senátu 

a Sekretářem. 

8.10. Opravu či doplnění zápisu může Soud provést na žádost účastníka Řízení či předsedy 

Senátu. 

9. DOKAZOVÁNÍ 

9.1. Důkazním prostředkem je vše, co je vhodné ke zjištění stavu věci, především pak 

listiny, svědecké výpovědi, znalecké posudky, obrazové či zvukové záznamy. 

9.2. Senát je oprávněn provádět výslech znalců a svědků, kteří k tomu poskytnou souhlas. 

Nad rámec navržených důkazních prostředků může Senát provádět výslech znalců a 

svědků, které sám navrhne. Náklady na činnost znalců, které si vyžádá Senát, hradí 

Národní sportovní agentura. 

9.3. Účastník Řízení je povinen zajistit účast jím navržených svědků a znalců na jednání 

vlastními prostředky. 

9.4. Senát hodnotí každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti. Při 

rozhodování o porušení antidopingových pravidel přihlédne též k článku 3 Směrnice. 

10. ROZHODNUTÍ 

10.1. Řízení se končí vydáním rozhodčího nálezu ve věci samé, vydáním usnesením o 

zastavení Řízení nebo vydáním stanoviska k žádosti o přezkum rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o udělení terapeutické výjimky. 

10.2. Senát rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.  

10.3. Senát vydá usnesení o zastavení Řízení, pakliže dojde k závěru, že věc nepatří do jeho 

pravomoci, nejsou splněny podmínky pro vedení Řízení či v případě, že účastník 

Řízení vezme své podání zpět. 

10.4. Nedostatek pravomoci Soudu rozhodovat ve věci nemůže namítat účastník Řízení, na 

jehož podnět bylo Řízení zahájeno. 
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10.5. Rozhodčím nálezem ve věci samé Senát: 

a) potvrzuje napadené rozhodnutí; 

b) ruší napadené rozhodnutí a nahrazuje ho rozhodnutím novým; 

c) rozhoduje o tom, zda byl spáchán delikt a o případných sankcích. 

10.6. Rozhodčí nález vždy obsahuje alespoň: 

a) označení předpisů, na základě, kterých Senát v Řízení postupoval a 

rozhodnul;  

b) podrobný popis skutkové podstaty a všech rozhodných skutečností; 

c) zda došlo k porušení antidopingových pravidel a pokud ano, tak podrobný 

popis toho, jaká pravidla byla jakým způsobem porušena; 

d) sankci nebo jiné důsledky pro účastníky Řízení; 

e) poučení o opravných prostředcích.  

10.7. Stanovisko k žádosti o přezkum rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení terapeutické 

výjimky vždy obsahuje alespoň: 

a) označení žadatele o terapeutickou výjimku; 

b) označení rozhodnutí o zamítnuté žádosti o udělení terapeutické výjimky, které 

bylo přezkoumáno; 

c) výrokovou část; 

d) odůvodnění. 

10.8. Každé rozhodnutí je Soudem písemně vyhotoveno, opatřeno podpisem předsedy 

Senátu a dvou členů Senátu a doručí se účastníkům Řízení. Pakliže tomu nebrání 

vážné důvody je rozhodnutí také ústně vyhlášeno na konci ústního jednání předsedou 

Senátu. 

10.9. Rozhodnutí Soudu se zveřejňují v rozsahu a v případech stanovených Směrnicí. 

10.10. V případě každého rozhodnutí se pořizuje resumé v anglickém jazyce. Resumé v 

anglickém jazyce se spolu s rozhodnutím zasílá Antidopingovému výboru ČR, který 

jej oznámí WADA a dalším subjektům, které proti němu mohou podat odvolání, a 

vloží do systému ADAMS. 

10.11. Rozhodnutí je konečné a závazné pro účastníky a není k němu přípustný jiný opravný 

prostředek, s výjimkou případů uvedených ve Směrnici či pokud to umožňují předpisy 

mezinárodních organizací. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Každý účastník Řízení nese náklady svého právního zastoupení, tlumočnické služby 

a provádění jím navržených důkazů. Náklady důkazů prováděných Soudem nese 

Národní sportovní agentura. 

11.2. V případě plného úspěchu účastníka Řízení ve věci může Soud rozhodnout o tom, že 

jeho náklady spojené s právním zastoupením, dokazováním či jiné náklady související 

s účastí účastníka v Řízení mu budou nahrazeny druhým účastníkem Řízení. 

11.3. Předsedovi a členům Senátu náleží podle rozpočtových možností Národní sportovní 

agentury za činnost v Senátu přiměřená odměna. 
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11.4. Při zpracování osobních údajů v rámci řízení se postupuje dle příslušné legislativy a 

dále dle vnitřních předpisů Národní sportovní agentury, upravující problematiku 

zpracování osobních údajů. 

11.5. V případě rozporu tohoto Jednacího řádu s ustanoveními Směrnice má přednost 

Směrnice.  

11.6. Tento Jednací řád nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému Národní 

sportovní agentury v programu TEAMS. V řízeních ve věcech spadajících na základě 

tohoto Jednacího řádu a Statutu do působnosti Soudu, avšak zahájených před nabytím 

účinnosti tohoto Jednacího řádu, bude rozhodnuto orgány, které byly k jejich 

rozhodování příslušné před nabytím účinnosti tohoto Jednacího řádu a podle předpisů 

účinných v době, kdy došlo ke skutečnostem, o kterých se takové řízení vede.  


