STATUT
NÁRODNÍHO ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT

ČÁST 1.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Národní rozhodčí soud pro sport (dále jen „Soud“) je orgánem zřízeným při Národní
sportovní agentuře (dále jen „NSA“), jehož činnost spočívá v rozhodování sporů
v souvislosti s dopingem na území České republiky.

2.

Soud je ve své rozhodovací činnosti zcela nezávislý na NSA a jejích orgánech.

3.

Organizační struktura a způsob rozhodování Soudu se řídí tímto Statutem Národního
rozhodčího soudu pro sport (dále jen „Statut“). Při své rozhodovací činnosti je Soud dále
povinen dbát na soulad se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (dále
jen „Směrnice“), Světovým antidopingovým Kodexem (dále jen „Kodex“) a
Mezinárodními standardy Světové antidopingové agentury WADA (dále jen
„Mezinárodní standardy“).

4.

V případě kolize některých ustanovení Statutu nebo příslušného procesního předpisu
upravujícího řízení před Soudem se Směrnicí má aplikační přednost úprava obsažená ve
Směrnici. Kodex a Mezinárodní standardy jsou považovány za nedílnou součást Směrnice
a v případě kolize se Směrnicí mají aplikační přednost ustanovení Kodexu a
Mezinárodních standardů.

5.

Sídlem Soudu je sídlo NSA.
Článek 2
Výklad některých pojmů

1.

Pro účely Statutu se následujícími pojmy rozumí:
a.

ADV ČR – Antidopingový výbor České republiky;

b.

antidopingová pravidla – Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR,
Světový antidopingový Kodex a jeho přílohy a Mezinárodní standardy;

c.

Kodex – Světový antidopingový Kodex;

d.

Mezinárodní standardy – Mezinárodní standardy Světové antidopingové
agentury WADA;

e.

NSA – Národní sportovní agentura;
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f.

řízení – rozhodčí řízení vedené před Soudem dle tohoto Statutu a příslušného
procesního předpisu upravujícího řízení před Soudem;

g.

Směrnice – Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR;

h.

Soud – Národní rozhodčí soud pro sport; a

i.

Statut – Statut Národního rozhodčího soudu pro sport.

2.

V případech, kdy je v tomto Statutu užito pojmu, který v něm není výslovně vymezen,
vykládá se takovýto pojem v souladu s právními předpisy České republiky, s tímto
Statutem, Směrnicí a případně s jeho obvyklým významem.

3.

Soud je dále povinen vzít v úvahu význam pojmů uvedených v Příloze 1 Směrnice.
Článek 3
Pravomoc a příslušnost Soudu

1.

Soud má v souladu s Kodexem, který stanoví povinnost národní antidopingové
organizace zajistit spravedlivý proces k projednání sporů v souvislosti s dopingem,
pravomoc a příslušnost rozhodovat spory v souvislosti s dopingem na území České
republiky. Působnost národní antidopingové organizace v České republice vykonává
Antidopingový výbor České republiky (dále také jen „ADV ČR“).

2.

Řízení v souvislosti s dopingem na území České republiky, ve kterých rozhoduje Soud,
jsou následující:
a.

řízení v prvním stupni ve všech záležitostech týkajících se porušení
antidopingových pravidel, jak je stanoveno ve Směrnici;

b.

řízení ve druhém stupni jako řízení odvolací, jak je stanoveno ve Směrnici;

c.

řízení o přezkumu rozhodnutí Komise pro Terapeutické výjimky ADV ČR
o zamítnutí žádosti o udělení Terapeutické výjimky, jak je stanoveno ve Směrnici.

3.

V řízení podle odst. 2 písmene a. tohoto článku rozhoduje Soud jako orgán prvního
stupně, který splňuje požadavky spravedlnosti, nezávislosti a nestrannosti.

4.

V řízení podle odst. 2 písmene b. tohoto článku rozhoduje Soud jako orgán ve druhém
stupni, tedy jako orgán odvolací, který splňuje požadavky spravedlnosti, nezávislosti a
nestrannosti. V řízení podle odst. 2 písmene b. tohoto článku rozhoduje Soud o odvolání,
proti rozhodnutí, které bylo vydáno v prvním stupni tak, jak je vymezeno ve Směrnici.

5.

V řízení podle odst. 2 písmene c. tohoto článku rozhoduje Soud v řízení o přezkumu
rozhodnutí Komise pro Terapeutické výjimky ADV ČR o zamítnutí žádosti o udělení
Terapeutické výjimky jako orgán, který splňuje požadavky spravedlnosti, nezávislosti a
nestrannosti.

6.

Působnost Soudu jakožto orgánu prvního stupně se nedotýká práva na vzdání se práva
na řízení podle Směrnice, a dále práva ADV ČR uložit pozastavení činnosti podle Směrnice.
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ČÁST 2.
ORGÁNY A ORGANIZACE SOUDU
Článek 4
Orgány Soudu
1.

2.

Orgány Soudu jsou:
a.

Předsednictvo Soudu; a

b.

Sekretář Soudu.

Všechny orgány Soudu uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou interními orgány Soudu
a jako takové se musí řídit ustanoveními předpisů, která jejich činnost upravují.
Článek 5
Předsednictvo Soudu

1.

V čele Soudu je pětičlenné Předsednictvo Soudu, které je složeno z předsedy Soudu,
prvního a druhého místopředsedy Soudu a dvou členů Předsednictva Soudu.

2.

Členy Předsednictva Soudu jmenuje předseda NSA. Funkce člena Předsednictva soudu
vzniká jejím přijetím příslušným jmenovaným kandidátem. Okamžikem přijetí funkce
alespoň třemi členy Předsednictva Soudu je Předsednictvo Soudu ustaveno.

3.

Členové Předsednictva Soudu si do jednoho měsíce od ustavení Předsednictva Soudu
zvolí ze svých řad předsedu Soudu, prvního místopředsedu Soudu a druhého
místopředsedu Soudu. Volba jednotlivých funkcí předsedy Soudu, prvního místopředsedy
Soudu a druhého místopředsedy Soudu musí být vždy schválena nadpoloviční většinou
členů Předsednictva Soudu a je podmíněna následným přijetím funkce ze strany
zvoleného člena Předsednictva Soudu.

4.

Jmenování členů prvního Předsednictva Soudu, stejně jako jmenování prvního předsedy
Soudu a místopředsedů Soudu, je svěřeno výhradně předsedovi NSA. Tento způsob
jmenování je stanoven pouze pro první Předsednictvo Soudu a neaplikuje se na
jmenování a ustavení následujícího Předsednictva Soudu.

5.

Pokud si členové Předsednictva Soudu nezvolí předsedu Soudu, prvního místopředsedu
Soudu a druhého místopředsedu Soudu do jednoho měsíce ode dne ustavení
Předsednictva Soudu, určí tyto předseda NSA.

6.

Funkční období všech členů Předsednictva Soudu je 6 let s možností opakovaného
jmenování. Funkční období jednotlivých členů Předsednictva Soudu končí uplynutím
6 let, a to ode dne jmenování do funkce člena Předsednictva Soudu předsedou NSA.

7.

Po dobu trvání jejich funkčního období mohou členové Předsednictva Soudu z osobních
důvodů ze své funkce odstoupit, anebo mohou být ze své funkce odvoláni předsedou NSA
v případě závažného porušení tohoto Statutu, a to na návrh zbývajících členů
Předsednictva Soudu. Tento návrh musí být jednomyslně přijat těmito zbývajícími členy
Předsednictva Soudu.
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8.

V případě odstoupení člena Předsednictva Soudu z funkce nebo v případě odvolání člena
Předsednictva Soudu z funkce jmenuje předseda NSA bez zbytečného odkladu nového
člena Předsednictva Soudu. Předseda Soudu může v těchto případech předsedovi NSA
navrhnout kandidáta ke jmenování na nového člena Předsednictva Soudu. Tímto
návrhem předsedy Soudu není předseda NSA vázán.

9.

V případech, kdy dojde ke snížení počtu členů Předsednictva Soudu z důvodů uvedených
v odstavci 7, je do doby, než je předsedou NSA jmenován nový člen Předsednictva Soudu,
Předsednictvo Soudu usnášeníschopné i v tomto sníženém počtu členů. Vždy však musí
být zachován minimální počet tří členů Předsednictva Soudu.

10. Podmínky pro výkon funkce člena Předsednictva Soudu jsou: zletilost, plná svéprávnost,
bezúhonnost, dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
v oboru právo, minimálně tříletá právní praxe v oblasti sportu nebo zdravotnictví a
znalost antidopingových pravidel.
11. Každý člen Předsednictva Soudu musí podepsat čestné prohlášení o tom, že splňuje
podmínky uvedené v odstavci 10 tohoto článku a že mu nejsou známy žádné skutečnosti,
které by mohly ohrozit jeho nezávislost či nestrannost, a že bude zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, které se v rámci řízení dozví.
12. Při jmenování členů Předsednictva Soudu nesmí být známy žádné skutečnosti, které by
mohly vést k pochybnostem o nezávislosti těchto členů.
13. Předsednictvo Soudu především:
a.

organizuje a řídí činnost Soudu;

b.

činí jednání mu svěřená tímto Statutem, Směrnicí nebo jiným předpisem;

c.

činí veškerá další právní jednání, jež patří do pravomoci Soudu nebo vyplývají
z příslušných předpisů, a která nejsou výslovně svěřena předsedovi Soudu nebo
místopředsedům Soudu nebo Sekretáři Soudu; a

d.

prostřednictvím Sekretáře Soudu zajišťuje veškerou agendu spojenou s činností
Soudu.

14. Každý člen Předsednictva Soudu je v případě, že byl určen jako předseda senátu pro dané
řízení před Soudem, povinen řádně vést toto řízení.
15. Pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak, je Předsednictvo Soudu způsobilé
usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předsednictvo Soudu se usnáší
nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
Soudu, v případě nepřítomnosti předsedy Soudu poté hlas místopředsedů Soudu, a to
v jejich určeném pořadí.
16. Předsednictvo Soudu se v případě potřeby může usnášet, a tedy hlasovat, rovněž formou
per rollam. Tímto nejsou dotčena ustanovení stanovující konkrétní pravidla pro hlasování
a tato tedy budou aplikována obdobně i v případě hlasování formou per rollam.
17. Předseda Soudu především:
a.

jedná a vystupuje jménem Soudu;
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b.

podává předsedovi NSA alespoň jednou ročně zprávu o činnosti Soudu, která
bude obsahovat celkový počet řízení před Soudem a jejich výsledek; a

c.

vykonává další pravomoci mu svěřené tímto Statutem, Směrnicí nebo jiným
předpisem.

18. V době své nepřítomnosti či k jednotlivým úkonům se předseda Soudu může nechat
zastoupit některým z místopředsedů Soudu, a to v jejich určeném pořadí.
19. O námitkách podjatosti vůči členům senátu rozhoduje Předsednictvo Soudu nadpoloviční
většinou hlasů a v případě, že takové námitky shledá důvodnými, nahrazuje člena
rozhodčího senátu způsobem stanoveným příslušným procesním předpisem upravujícím
řízení před Soudem. V případech, kdy se námitka podjatosti týká některého z členů
Předsednictva Soudu, je tento z hlasování vyloučen.
20. Za výkon činnosti předsedy senátu v konkrétním řízení náleží členu Předsednictva Soudu
odměna ve výši 3.500,- Kč za hodinu bez DPH. Tato odměna bude vždy hrazena z rozpočtu
NSA.
Článek 6
Sekretář Soudu
1.

Sekretáře Soudu jmenuje a odvolává předseda NSA, a to na návrh předsedy Soudu.

2.

Sekretářem Soudu může být jmenována osoba, která je osobou zletilou, plně svéprávnou,
bezúhonnou, má dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
v oboru právo a vyjádří souhlas se svým jmenováním do funkce Sekretáře Soudu.

3.

Sekretářem Soudu nemůže být osoba, která je v jakémkoliv poměru činná v ADV ČR.
Sekretářem Soudu nemůže být dále osoba, která je členem Předsednictva Soudu nebo je
uvedena na seznamu rozhodců Soudu. Funkce Sekretáře Soudu je dále neslučitelná
s výkonem jakékoliv jiné funkce v některém z orgánů NSA.

4.

Sekretář Soudu zejména:
a.

zajišťuje činnost Soudu po organizační a administrativní stránce;

b.

zajišťuje komunikaci Soudu a rozhodčího senátu s účastníky řízení a dalšími
osobami;

c.

vyřizuje korespondenci související s činností Soudu;

d.

poskytuje součinnosti předsedovi senátu při vyhotovení všech rozhodnutí
vydaných v řízeních před Soudem a při jejich doručování;

e.

zodpovídá za řádné vedení spisů souvisejících s každým jednotlivým řízením před
Soudem, jakož i úschovu veškerých písemností souvisejících s těmito řízeními;

f.

zodpovídá za řádné vedení samostatné databáze rozhodnutí Soudu;

g.

účastní se všech ústních jednání v řízení před Soudem, kde plní funkci
zapisovatele a vyhotovuje zápis z ústního jednání;

h.

technicky zabezpečuje případná ústní jednání uskutečňovaná distanční formou
prostřednictvím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku;

i.

plní pokyny jemu udělené Předsednictvem Soudu; a
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j.
5.

vykonává i další činnosti stanovené tímto Statutem, Směrnicí nebo jiným
příslušným předpisem upravujícím řízení před Soudem nebo činnost Soudu.

Za výkon činnosti Sekretáře Soudu náleží Sekretáři Soudu odměna ve výši 2.500,- Kč za
hodinu bez DPH. Tato odměna bude vždy hrazena z rozpočtu NSA.
Článek 7
Rozhodci

1.

Seznam rozhodců je tvořen rozhodci navrženými subjekty dle odst. 2 tohoto článku. Počet
rozhodců je neomezený. Aktuální verze Seznamu rozhodců je uveřejněna na
internetových stránkách NSA.

2.

Subjekty oprávněnými navrhovat rozhodce do Seznamu rozhodců jsou národní sportovní
asociace a svazy, které jsou zapsány v Rejstříku dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Rozhodce navrhovaný dle odstavce 2 tohoto článku musí splňovat podmínky pro výkon
funkce rozhodce, které jsou: zletilost, plná svéprávnost, bezúhonnost, dokončené
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, minimálně
tříletá právní praxe v oblasti sportu nebo zdravotnictví a znalost antidopingových
pravidel.

4.

O zařazení navrhovaného rozhodce na Seznam rozhodců rozhoduje Předsednictvo
Soudu. Před zařazením na Seznam rozhodců musí každý rozhodce podepsat čestné
prohlášení o tom, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku a že mu
nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit jeho nezávislost či nestrannost,
a že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v rámci řízení dozví.

5.

Pokud rozhodce zapsaný na Seznamu rozhodců nesplňuje některou z podmínek pro
výkon jeho funkce nebo se u něj objevila skutečnost, která by mu mohla zabránit
v řádném vykonávání funkce rozhodce v souladu s tímto Statutem nebo jinými závaznými
předpisy, je tento povinen tuto skutečnost oznámit Předsednictvu Soudu.

6.

Předsednictvo Soudu je oprávněno vyškrtnout rozhodce ze Seznamu rozhodců, pokud
tento rozhodce přestane splňovat některou z podmínek stanovených pro výkon funkce
rozhodce v odstavci 3 tohoto článku Statutu, vykonává některou z funkcí neslučitelnou
s výkonem funkce rozhodce nebo svou funkci rozhodce nevykonává řádně.

7.

Za výkon činnosti rozhodce náleží každému rozhodci fixní odměna ve výši 10.000,- Kč za
každé jedno řízení. Pro vyloučení pochybností: odměna předsedy senátu se řídí výlučně
ustanovením čl. 5 odst. 20 Statutu.
Článek 8
Rozhodčí řízení

1.

Rozhodčí řízení před Soudem není rozhodčím řízením ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZRŘ“). Soud současně není stálým rozhodčím soudem ve smyslu § 13 ZRŘ a řízení před
orgány Soudu nemá povahu rozhodování rozhodčí komise spolku.
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2.

Řízení podle článku 3 odst. 2 Statutu probíhají před rozhodčím senátem, který je vždy
tříčlenný a je složen z předsedy senátu a dvou dalších členů senátu. Každý z účastníků
daného řízení jmenuje jednoho rozhodce ze Seznamu rozhodců, který se stane členem
senátu pro toto řízení. Jmenovaní rozhodci poté společně určí jednoho člena
z Předsednictva Soudu, který se stane předsedou senátu pro dané řízení.

3.

Rozhodce nebo člen Předsednictva Soudu, který rozhodoval ve věci v řízení v prvním
stupni, nemůže být členem senátu, který danou věc projednává v řízení jako orgán
druhého stupně, tedy orgán odvolací.

4.

Senát rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů senátu.

5.

Způsob a pravidla rozhodčího řízení, způsob jmenování rozhodců a určení předsedy
senátu, a další podrobnosti týkající se zahájení, průběhu a ukončení všech rozhodčích
řízení včetně nákladů řízení a poplatkových povinností, jakožto i jiná pravidla a podmínky
rozhodčího řízení, upravuje příslušný procesní předpis upravující řízení před Soudem,
případně další vnitřní předpisy Soudu.

6.

Řízení vedená před Soudem musí respektovat a být v souladu s principy pro disciplinární
řízení dle Směrnice, Kodexu a Mezinárodních standardů.
Článek 9
Mlčenlivost

1.

Samotná činnost Soudu je důvěrné povahy, což musí být respektováno všemi osobami,
které se na této činnosti podílejí.

2.

Členové Předsednictva Soudu, rozhodci, Sekretář Soudu, jakožto i jiné osoby podílející se
na činnosti Soudu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděli v souvislosti s výkonem jejich funkce.

3.

Všechny výše zmíněné osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po jejím skončení, ledaže
se jedná o skutečnosti, jejichž zpřístupnění je vyžadováno závaznými právními předpisy
nebo příslušnými orgány na základě závazných právních předpisů nebo v případech, kdy
se jedná o skutečnosti, které jsou veřejně přístupné.

4.

Jde-li o skutečnosti, o kterých se výše zmíněné osoby dozvěděly v souvislosti s výkonem
své funkce a v souvislosti s řízením před Soudem, mohou být tyto osoby zproštěny
mlčenlivosti též konkrétním účastníkem řízení – sportovcem, kterého se tyto skutečnosti
chráněné povinností mlčenlivosti konkrétně týkají.
Článek 10
Nezávislost, nestrannost a zákaz střetu zájmů

1.

Každý člen senátu jedná v rozhodčím řízení nezávisle a nestranně. Každý člen senátu při
posouzení své nezávislosti a nestrannosti postupuje přiměřeně dle Směrnice IBA o střetu
zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení v aktuálním znění (IBA Guidelines on Conflicts of
Interests in International Arbitration).
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2.

Žádný člen Předsednictva Soudu, Sekretář Soudu a žádný rozhodce uvedený na Seznamu
rozhodců nesmí současně se svou funkcí vykonávanou u Soudu zastávat jakoukoliv funkci
v ADV ČR nebo orgánech NSA.

ČÁST 3.
HOSPODAŘENÍ SOUDU
Článek 11
Hospodaření Soudu
1.

Soud není samostatnou účetní jednotkou, nevede samostatné účetnictví a samostatně
nehospodaří.

2.

Veškeré účetnictví týkající se činnosti Soudu spravuje NSA.

3.

Poplatky za jednotlivá rozhodčí řízení vedená před Soudem, jež jsou stanoveny
v příslušném procesním předpise upravujícím řízení před Soudem, jsou hrazeny na
zvláštní účet NSA, který je k tomuto účelu zřízen.

4.

V souvislosti se správou účetnictví a hospodařením Soudu jsou členové Předsednictva
Soudu, rozhodci uvedení na Seznamu rozhodců a Sekretář Soudu povinni poskytnout
potřebnou součinnost pověřeným osobám NSA.

ČÁST 4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 12
Účinnost
1.

Tento Statut byl schválen NSA dne 28. 07. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022. Tento
Statut bude uveřejněn bez zbytečného odkladu na internetových stránkách NSA.

2.

Tento Statut zrušuje a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Statut Národního
rozhodčího soudu pro sport.

Filip
Neusser
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