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1.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Český krasobruslařský svaz (dále jen „ČKS“) se v oblasti dopingu primárně řídí „Směrnicí 

pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“, která byla vydána 

Antidopingovým výborem ČR (dále jen „ADV ČR), a dále příslušnými antidopingovými 

dokumenty vydávanými ISU. 

ČKS uznává pravomoc a odpovědnost ADV ČR za implementaci českého 

antidopingového programu a zmocňuje ADV ČR (jejich komisaře) vykonávat dopingové 

kontroly. 

Směrnice ADV ČR, antidopingová pravidla a prováděcí předpisy ISU se vztahují na 

všechny členy ČKS, bez ohledu na jejich trvalý pobyt.  

 

1. 2. PROVÁDĚNÍ DOPINGOVÝCH KONTROL 

Dopingová kontrola může být provedena při kterékoli soutěži organizované ČKS nebo 

klubem, který je členem ČKS, nebo též mimo soutěž, a to jak na území ČR, tak i na území 

jiného státu. 

Každý sportovec ČKS je povinen se kdykoliv podřizovat programu dopingové kontroly 

ADV ČR. Dále se sportovci budou podřizovat jakémukoli oficiálnímu programu 

dopingové kontroly řízenému ISU a/nebo Světovou antidopingovou agenturou (dále jen 

„WADA). 

Sportovci ČKS, kteří jsou zahrnuti do programu dopingové kontroly ADV ČR a/nebo ISU, 

budou okamžitě a kdykoliv oznamovat a následně aktualizovat určenou formou 

informace o místě svého pobytu, včetně informací o telefonním a/nebo elektronickém 

spojení, tak, aby bylo umožněno pověřeným zástupcům výše uvedených organizací 

navázat se sportovcem okamžitý kontakt za účelem uskutečnění dopingové kontroly. 

 

1.3. SOUČINNOST POŘADATELE SOUTĚŽÍ PŘI DOPINGOVÝCH KONTROLÁCH 

Pořadatel soutěže je povinen poskytnout pro dopingovou kontrolu uzavřenou toaletu 

pro odběr vzorků moči a dále přiměřený prostor pro práci s odebranými vzorky a 

prostor pro administrativní úkony. O způsobilosti prostoru pro dopingovou kontrolu 

rozhoduje komisař. Dále je pořadatel povinen poskytnout po dohodě s komisařem 

dostatečné množství nealkoholických nápojů v originálním uzavřeném balení. 

Neporušenost obalu kontroluje komisař. 



Pokud pořadatel nezajistí výše popsaný řádný průběh dopingové kontroly, komisař 

spolu s vrchním rozhodčím dané kategorie a zástupcem pořadatele o tom sepíše zápis, 

který se zašle ČKS. 

 

1.4. POSTUPY PO OBDRŽENÍ VÝSLEDKŮ TESTŮ 

V souladu se směrnicí ADV ČR je o výsledcích testů informován/a předseda/předsedkyně 

ČKS. V případě potvrzeného pozitivního testu zahájí předseda/předsedkyně ČKS 

s daným sportovcem disciplinární řízení.  Disciplinární komise je tvořena dvěma členy 

předsednictva ČKS a jedním zástupcem ADV ČR se všemi právy a povinnostmi účastníka, 

zejména s právem obdržet všechny písemnosti a předvolání, účastnit se všech jednání, 

podávat vyjádření a návrhy na provádění důkazů. 

ĆKS je povinen poskytnout po provedeném disciplinárním řízení všem oprávněným (viz. 

Směrnice ADV ČR) písemné a odůvodněné rozhodnutí. Při stanovení sankce vychází 

disciplinární komise ze sankcí, které jsou podrobně popsány ve směrnici ADV ČR. 

ČKS uznává rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV s výhradou práva odvolání se podle 

směrnice ADV ČR. 

V případě jakýchkoliv sporů vznikajících v souvislosti s organizací antidopingových 

programů a výsledků dopingových kontrol se sportovci ČKS podřídí rozhodnutím 

příslušných orgánů ČKS, dále rozhodnutím ISU, nezávislé Rozhodčí komise ČOV, 

případně Rozhodčího soudu pro sport při MOV v Lausanne, jehož verdikt je konečným a 

neodvolatelným rozhodnutím ve věci. 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová,                        

předsedkyně ČKS                                                                                                               

 


