
ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA
České společnosti pro naturální sport, o.s.

 
I) Úvod
1) Veškeré antidopingové aktivity České společnosti pro naturální sport, o.s. (dále jen ČSNS) probíhají v souladu 
s normami Antidopingového výboru České Republiky (ADV ČR) a World Antidoping Agency (WADA) stanovenými 
Světovým antidopingovým kodexem (dále jen kodex).  ČSNS je signatářem České charty proti dopingu a přijímá 
Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České Republice (Dále jen „Směrnice“) vydanou ADV ČR 
v platném znění. 

2) Dopingové kontroly a jejich hodnocení probíhá v souladu se Směrnicí, kterou ČSNS tímto přijímá a řídí se jí, 
není-li v těchto pravidlech stanoven jiný postup nebo pravidlo.

3) Všechny druhy porušení antidopingových pravidel tak jak je jmenuje Směrnice bude posuzovat disciplinární 
komise ČSNS na podkladě výsledků dodaných ADV ČR či na vlastní podnět.

4) „Seznam zakázaných látek a metod dopingu“ platný v době provedení dopingové kontroly, dále v textu jen 
„aktuální seznam zakázaných látek“, stanovuje zakázané látky a metody ve sportu a je dostupný na 
stránkách WADA: www.wada-ama.org a též je uveden na internetových stránkách ADV ČR www.antidoping.cz.

5) Každý závodník je povinen žádat o terapeutickou výjimku v případě, že jsou mu předepisovány lékařem 
zakázané látky, které jsou uvedené na aktuálním seznamu zakázaných látek. Terapeutické výjimky jsou 
udělovány výhradně ADV ČR. ČSNS nemá žádnou odpovědnost za podávání či vyřizování terapeutických 
výjimek u ADV ČR.

6) Disciplinární komise ČSNS posuzuje okolnosti porušení antidopingových pravidel a vynáší sankce.
  

II)  Dopingové kontroly mimo soutěž a při soutěži.
   
1) Dopingové kontroly registrovaných závodníků ČSNS (dále jen závodníků) mimo soutěž jsou prováděny 
podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.
 
2) Každý závodník je povinen ohlásit ČSNS místo a čas v rozmezí alespoň jedné hodiny během dvou libovolných 
dní v týdnu, kdy bude k dispozici pro dopingovou kontrolu.
 
3) Pokud nebude sportovec třikrát po sobě na nahlášeném místě pobytu komisařem zastižen, nebo pokud ani po 
druhém upozornění nebude zasílat formuláře míst pobytu, bude to považované za porušení antidopingových 
pravidel dle č. 2.4. Směrnice

4) Dopingové kontroly při soutěži probíhají v souladu se Směrnicí

5) V případě, že závodník bude jevit známky opilosti a jeho vystupování nebude v souladu s dobrými mravy a 
mělo by poškodit dobré jméno ČSNS bude po většinové shodě všech rozhodčích a lékaře soutěže ze soutěže 
diskvalifikován v průběhu závodu.

 
III) Postih při pozitivním výsledku  dopingových kontrol a porušení dopingových pravidel:
     Porušování antidopingových pravidel je definováno ve článku 2 Směrnice.

    
1) Při soutěži při prvním provinění:
a) pozitivita dopingové kontroly (prítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů ve 
vzorku sportovce, přesná definice dle Směrnice, dále jen pozitivita dopingové kontroly) na skupinu 
těchto látek zakázaných při soutěži tak jak je jmenuje aktuální seznamu zakázaných látek: S1. anabolické látky, 
S2. peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky, S4. antagonisté a modulátory hormonů, bude trestána 
diskvalifikací, navrácením všech cen, pokutou 20000,- Kč a doživotním zákazem startu na závodech ČSNS bez 
možnosti k návratu k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS.
 
b) pozitivita dopingové kontroly na skupinu těchto látek zakázaných při soutěži tak jak je jmenuje aktuální seznam 
zakázaných látek: S8. Kanabinoidy, S9. Glukokortikosteroidy, bude trestána diskvalifikací, navrácením všech cen, 
pokutou 10000,- Kč a osmnáctiměsíčním až tříletým zákazem startu na závodech ČSNS.
 

http://www.antidoping.cz/


c) pozitivita dopingové kontroly na skupinu ostatních zakázanýc látek a metod při soutěži vyjma skupin 
vyjmenovaných v bodě a) a b) a látek ze skupiny S0 tak jak je jmenuje aktuální seznam zakázaných látek bude 
trestána diskvalifikací, navrácením všech cen, pokutou 10000,- Kč a tříletým zákazem startu na závodech ČSNS.
 
d) Alkohol, P1, viz II – 5)
 
e) Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole je považováno za porušení antidopingových pravidel. 
Bude trestáno diskvalifikací, navrácením všech cen, pokutou 20000,-Kč a doživotním zákazem startu na 
závodech ČSNS.
 
f) Skupina látek zakázaných v určitých sportech: P2. betablokátory není v ČSNS hodnocena.

g) pozitivita dopingové kontroly na S0, tzv. „neschválené látky“ bude posuzována individuálně a po poradě 
s Antidopingovým výborem ČR a trestána bude trestána diskvalifikací, navrácením všech cen, pokutou 10000,- 
Kč a v rozsahu osmnáctiměsíčního zákazu startu na závodech ČSNS až doživotního zákazu startu na závodech 
ČSNS bez možnosti k návratu k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS.

i) ostatní porušení antidopingových pravidel, která nejsou vyjmenovaná v bodu a-g, tak jak je jmenuje článek 2 
Směrnice budou posuzována individuálně a po poradě s Antidopingovým výborem ČR a trestána bude trestána 
diskvalifikací, navrácením všech cen, pokutou 10000,- Kč a zákazem startu na závodech ČSNS v rozsahu od 
osmnáctiměsíčního až po doživotní zákazu startu na závodech ČSNS bez možnosti k návratu k aktivní závodní 
činnosti v rámci ČSNS.

2) Mimo soutěž při prvním provinění:
 
a) pozitivita dopingové kontroly na skupinu látek tak jak je jmenuje aktuálním seznamu zakázaných látek: S1. 
anabolické látky, S2. hormony a příbuzné látky, S4. antagonisté a modulátory hormonů, bude trestána pokutou 
20000,- Kč a doživotním zákazem startu na závodech ČSNS bez možnosti k návratu k aktivní závodní činnosti 
v rámci ČSNS.
 
b) pozitivita dopingové kontroly na skupinu ostatních stále zakázaných látek a metod vyjma skupin 
vyjmenovaných v bodě a) a látek ze skupiny S0 tak jak je jmenuje aktuálním seznamu zakázaných látek bude 
trestána pokutou 10000,- Kč a tříletým zákazem startu na závodech ČSNS.
 
c) Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole je považováno za porušení antidopingových pravidel. 
Bude trestáno pokutou 20000,- Kč a doživotním zákazem startu na závodech ČSNS.
 
d) Skupina látek zakázaných v určitých sportech: P2. betablokátory není ČSNS hodnocena.
 
e) pozitivita dopingové kontroly na S0, tzv. „neschválené látky“ bude posuzována individuálně a po poradě 
s Antidopingovým výborem ČR a trestána bude trestána pokutou 10000,- Kč a v rozsahu osmnáctiměsíčního 
zákazu startu na závodech ČSNS až doživotního zákazu startu na závodech ČSNS bez možnosti k návratu 
k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS.

f) ostatní porušení antidopingových pravidel, která nejsou vyjmenovaná v bodu a-e, tak jak je jmenuje článek 2 
Směrnice budou posuzována individuálně a po poradě s Antidopingovým výborem ČR a trestána pokutou 10000,- 
Kč a zákazem startu na závodech ČSNS v rozsahu od osmnáctiměsíčního až po doživotní zákazu startu na 
závodech ČSNS bez možnosti k návratu k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS.

IV) Opakované porušení antidopingových pravidel
Opakované porušení antidopingových pravidel vždy hodnotí disciplinární komise a vychází ze závažnosti 
prohřešku a je postihováno diskvalifikací a navrácením cen (v případě porušení pravidel při soutěži) a pokutou 
20000,- Kč a doživotním zákazem startu na závodech ČSNS a ukončením členství v ČSNS.

V Karlových Varech dne 17.12 2014
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
Antidoping - ČSNS

 
Disciplinární orgány a řízení
Disciplinárními orgány ČSNS jsou:
a) Discliplinární komise ČSNS, v případě odvolání pak Výkonný výbor ČSNS

Disciplinární komise: 



Je disciplinárním orgánem ČSNS 1. stupně , je trojčlenná, jmenovaná ad hoc Výkonným výborem CSNS. Řeší 
zejména přestupky proti stanovám a předpisům ČSNS, a porušení antidopingových pravidel tak jak je popisuje 
Směrnice.  Pozastavuje závodní činnost na podnět ADV ČR, podává návrh Výkonnému výboru ČSNS na 
vyloučení z členství v ČSNS a v disciplinárním řízení stanovuje postihy při porušení antidopingových pravidel.

Výkonný výbor: 
Je nejvyšším a konečným disciplinárním a odvolacím orgánem ČSNS 2. stupně - při odvolání přezkoumává 
rozhodnutí  disciplinárního orgánu prvního stupně a potvrzuje či mění jeho rozhodnutí.

Postup v disciplinárním řízení
Disciplinární komise zahájí řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení 
řízení je z pravidla:

  a) Zpráva rozhodčího/rozhodčích
  b) Zpráva delegáta vyslaného Výkonným výborem ČSNS a prezidentem 
  c) Zpráva člena Výkonného výboru, nebo vedoucího při zahraničních výjezdech
  d) Pozitivní výsledek dopingové zkoušky či jiné porušení antidopingových pravidel
  e) Vlastní zjištění disciplinární komise 
  f)  Oznámení dalších osob orgánů
  
O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují disciplinární komise bez odkladů s ohledem na náležité 
objasnění případu. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplyne doba delší než 3 roky. K 
řádnému objasnění okolnosti provinění je disciplinární komise oprávněna přizvat k jednání další osoby, které 
mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály. Člen ČSNS, 
se kterým je vedeno disciplinární řízení je přizván a vyzván s 15ti denním předstihem k jednání disciplinární 
komise, nicméně svou přítomost může odmítnout. Neodmítne-li či nepotvrdí  svou účast písemně do 15 dnů od 
výzvy, předpokládá se, že se jednání nechce zčastnit.  Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání musí 
obsahovat:

  a) Přesný vymezený druh testu a zcela přesný časový údaj o jeho trvání
  b) Charakteristiku provinění, za které byl trest uložen
  c) Poučení o možnosti odvolání
  
Účinnost disciplinárních trestů začíná vynesením rozhodnutí disciplinárního komise o uložení trestu. V jednání 
disciplinárního řízení se pořizuje obsahově přesný zápis, kde musí být zaneseny všechny podstatné informace o 
průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Disciplinární komise vyrozumí o svém rozhodnutí písemně:

a) Provinilce 
b)  Výkonný výbor ČSNS nebo prezidenta ČSNS
c)  ADV ČR / WADA

Odvolání
Proti rozhodnutí disciplinárního komise může provinilec podat odvolání do 15 dnů od obdržení rozhodnutí.
Za provinilce nemůže podat odvolání nikdo jiný.  Odvolání se zasílá Výkonnému výboru ČSNS, společně se 
všemi shromážděnými materiály z průběhu disciplinárního řízení. Odvolací orgán, tedy Výkonný výbor ČSNS, 
projedná odvolání na nejbližším plánovaném zasedání. Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožděně, 
nebo osobou, která není k jeho podání oprávněná. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí nižšího disciplinárního 
orgánu, dojde-li k závěru, že jeho rozhodnutí bylo odůvodněné a správné. Odvolací orgán zruší rozhodnutí 
nižšího disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že nešlo o disciplinární provinění. Odvolací orgán změní 
rozhodnutí, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný druh trestu. Rozhodnutí Výkonného výboru ČSNS v 
odvolacím řízení je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat.

Poznámka:

Závody ČSNS jsou všechny závody, soutěže, pohárové soutěže a mistrovství, které ČSNS pořádá, spolupořádá 
či je partnerem závodů.


