STATUT

NÁRODNÍHO ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT

1.

2.

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

Sídlem Soudu je sídlo Národní sportovní agentury.

1.3.

Pojmem „antidopingová pravidla“ se pro účely Statutu rozumí Směrnice pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, Světový antidopingový kodex a jeho
přílohy a Mezinárodní standardy.

1.4.

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

1.5.

Soud vykonává svěřené úkoly nezávisle na Národní sportovní agentuře a a není vázán
pokyny Národní sportovní agentury.

1.6.

V případě rozporu mezi zněním tohoto Statutu a Směrnice má přednost znění
Směrnice.

PŮSOBNOST SOUDU
2.1.

Soud rozhoduje v Řízení jako orgán prvního stupně, pokud příslušný sportovní svaz
nemá ustanovený disciplinární orgán pro první stupeň řízení, který splňuje požadavky
spravedlnosti, nezávislosti a nestrannosti, nebo pokud sportovec nebo jiná osoba, která
se dopustila porušení antidopingových pravidel, nespadá do pravomoci žádného
sportovního svazu. Působnost Soudu jakožto orgánu prvního stupně se nedotýká práva
na vzdání se práva na řízení podle článku 8.3 Směrnice, a dále práva Antidopingového
výboru ČR uložit pozastavení činnosti podle článku 7.4 Směrnice. Působnost Soudu
je dále upravena v článcích 8 a 13 Směrnice.

2.2.

Soud rozhoduje v Řízení o odvolání proti rozhodnutí sportovního svazu nebo Soudu,
který rozhodoval v Řízení jako orgán prvního stupně, a proti rozhodnutí
Antidopingového výboru ČR, pokud:
a) působnost Soudu vyplývá z právních předpisů, antidopingových pravidel,
stanov či jiného předpisu příslušného sportovního svazu; nebo
b) se jedná o prvostupňové rozhodnutí orgánu sportovního svazu nebo Soudu,
nebo rozhodnutí Antidopingového výboru ČR, o porušení antidopingových
pravidel.

2.3.

Soud v Řízení podle čl. 2.2 vydává rozhodnutí, kterým:
a) potvrzuje odvoláním napadené rozhodnutí;
b) zrušuje odvoláním napadené rozhodnutí a nahrazuje je svým rozhodnutím,
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2.4.

3.

Soud rozhoduje v Řízení o přezkumu rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky
Antidopingového výboru ČR o zamítnutí žádosti o udělení terapeutické výjimky
v souladu se Směrnicí.

ORGÁNY SOUDU
3.1.

Orgány Soudu jsou:
a) Předsednictvo Soudu;
b) Senáty;
c) Sekretář.

4.

PŘEDSEDNICTVO SOUDU
4.1.

Předsednictvo Soudu je tvořené 5 (pěti) členy, a to předsedou Soudu a 4 (čtyřmi)
členy.

4.2.

Členy Předsednictva Soudu jmenuje předseda Národní sportovní agentury. Funkční
období je 6 let. Funkční období jednotlivých členů Předsednictva Soudu končí
postupně, a to s dvouletou prodlevou. Členové Předsednictva jsou po dobu trvání
jejich funkčního období neodvolatelní; z osobních důvodů však mohou ze své funkce
odstoupit, anebo mohou být ze své funkce odvoláni předsedou Národní sportovní
agentury v případě závažného porušení tohoto Statutu nebo jiných antidopingových
pravidel. V takovém případě jmenuje předseda Národní sportovní agentury nového
člena Předsednictva Soudu.

4.3.

Člen Předsednictva Soudu musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání v
magisterském studijním programu v oboru právo, praxi v oboru sportovního práva, ,
v délce alespoň 3 let a znalost antidopingových pravidel.

4.4.

Předseda Národní sportovní agentury losem určí, kterým z prvních členů
Předsednictva Soudu skončí funkční období už po 2, resp. 4 letech, aby bylo dosaženo
postupného skončení funkčního období dle čl. 4.2 výše.

4.5.

Při jmenování musí členové Předsednictva podepsat prohlášení o tom, že jim nejsou
známy žádné skutečnosti, které mohou vést k pochybnostem o jejich nezávislosti.

4.6.

Předseda Soudu především:
a) odpovídá za činnost Soudu;
b) podává Národní sportovní agentuře alespoň jednou ročně zprávu o činnosti
Soudu;
c) rozhoduje o námitkách podjatosti a v případě, že takové námitky shledá
důvodné, nahrazuje členy Senátu způsobem stanoveným v Jednacím řádu;
d) vykonává další pravomoci svěřené mu Jednacím řádem a Statutem.

4.7.

V době své nepřítomnosti či k jednotlivým úkonům se předseda Soudu může nechat
zastoupit některým z členů Předsednictva Soudu.

4.8.

Předsednictvo (s výjimkou předsedy Soudu) rozhoduje o námitkách podjatosti, které
se týkají předsedy Soudu a v dalších případech stanovených Jednacím řádem.
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5.

6.

SENÁTY SOUDU A SEZNAM ROZHODCŮ
5.1.

Senát je tvořen předsedou Senátu a dvěma dalšími členy. Předseda Senátu vyhotovuje
rozhodnutí Soudu. 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 řízeních
o přezkumu rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru
ČR je Senát tvořen 3 (třemi) členy Předsednictva Soudu, které určí předseda Soudu, a
předseda Soudu je předsedou Senátu.

5.2.

Senát rozhoduje v Řízení způsobem stanoveným v Jednacím řádu.

5.3.

Seznam rozhodců je tvořen rozhodci navrženými subjekty dle čl. 5.4. Statutu.
Aktuální verze seznamu rozhodců je zveřejněna na stránkách Národní sportovní
agentury.

5.4.

Subjekty oprávněnými navrhovat rozhodce do seznamu rozhodců jsou následující
subjekty: (i) sportovní svazy, které jsou držiteli národní sportovní autority v daném
sportu v České republice, (ii) Česká unie sportu, (iii) Český olympijský výbor, (iv)
Česká obec sokolská, (v) Sdružení sportovních svazů ČR, (vi) rezortní sportovní
centra, (vii) člen mezinárodně uznané hráčské asociace.

5.5.

Navrhovaný kandidát musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu v oboru právo a praxi v oboru sportovního práva, v délce alespoň
3 let a znalosti z oblasti antidopingu. O zařazení na seznam rozhodců rozhoduje
Předsednictvo Soudu. Před zařazením na seznam rozhodců musí každý rozhodce
podepsat prohlášení o tom, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly
ohrozit jeho nezávislost. Subjekty uvedené v článku 5.4. tohoto Statutu mají právo
vyměnit rozhodce, kterého navrhly, avšak pouze se souhlasem Předsednictva Soudu.

5.6.

Do seznamu rozhodců nelze zapsat zaměstnance, poradce, funkcionáře Národní
sportovní agentury a/nebo Antidopingového výboru ČR, jakož i jakoukoli osobu
zapojenou do vyšetřování, předběžného řízení nebo nakládání s výsledky v dané věci.

5.7.

Rozhodce nebo člen Předsednictva, který rozhodoval ve věci v prvním stupni nebo ve
věci pozastavení činnosti v případech podle Směrnice, nemůže být členem Senátu,
který danou věc projednává jako odvolací orgán.

5.8.

Senát rozhoduje většinou hlasů všech členů Senátu. Hlasování Senátu je tajné a
neveřejné.

5.9.

O hlasování Senátu pořizuje předseda Senátu neveřejný zápis, který je uložen
v archivu Soudu. K otevření tohoto zápisu může dojít jen v případech, ve kterých to
přikazuje zákon či pokud se na tom shodnou všichni členové Senátu, který v dané věci
rozhodoval.

SEKRETÁŘ
6.1.

Sekretáře jmenuje a odvolává předseda Národní sportovní agentury. Sekretářem
nemůže být zaměstnanec, člen komise, poradce, činovník Antidopingového výboru
ČR.
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7.

6.2.

Sekretář zajišťuje fungování Soudu po administrativní stránce, především pak
zajišťuje komunikaci Soudu s účastníky Řízení a dalšími osobami, vyřizuje
korespondenci, vede spisy v Řízení, vyhotovuje zápisy z ústního jednání.

6.3.

Za účelem výkonu činností uvedených v odstavci 6.2. Statutu je sekretář oprávněn
účastnit se jednání Předsednictva Soudu a Senátu.

ÚČINNOST STATUTU
7.1.

Tento Statut nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému Národní sportovní
agentury v programu TEAMS.
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