
 
 

STATUT 
KOMISE SPORTOVCŮ ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1. Komise sportovců Antidopingového výboru České republiky (dále jen „komise“) je podle 

Organizačního řádu Antidopingového výboru České republiky odbornou komisí Antidopingového 
výboru České republiky (dále jen „ADV ČR“), ustanovenou na základě Světového antidopingového 
kodexu (dále jen „Kodex“). 

 
1.2. Sídlem komise je Praha. 
 

2. Působnost komise 
 
2.1. Působnost komise vychází z činnosti a Organizačního řádu ADV ČR.  
 
2.2. Komise sportovců Antidopingového výboru České republiky prezentuje v oblasti boje proti 

dopingu práva a stanoviska sportovců, poskytuje sportovcům přehled o jejich postavení 
a odpovědnosti a zajištuje pro tuto oblast odbornou a poradní gesci pro ředitele ADV ČR. Komise 
pomáhá zvyšovat povědomí o boji proti dopingu, aktivně spolupracuje se sportovními subjekty 
a sportovci a spolu vytváří konstruktivní zpětnou vazbu v oblasti boje proti dopingu apod. 

 
3. Složení a jmenování komise 

 
3.1. Komise má 7 členů včetně jejího předsedy. 
 
3.2. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje a odvolává ředitel ADV ČR, v kontextu konzultací se 

sportovním prostředím ČR. 
 
3.3. Členové komise jsou jmenováni na základě zkušeností, odborných znalostí a prokazatelného zájmu 

o boj proti dopingu. 
 
 
 

4. Povinnosti členů komise 
 
4.1. Členství v komisi je nezastupitelné. 

 
4.2. Člen komise je povinen zejména: 

 
- Respektovat Světový antidopingový Kodex; 
- Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu; 
- Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR; 
- osobně se účastnit jednání komise; 
- posuzovat materiály předkládané na jednání, vyjadřovat se k projednávaným bodům 

a zaujímat k nim stanoviska apod. 
 
 



5. Jednání komise 
 
5.1. Komise zasedá podle potřeb a stanovených úkolů ADV ČR, zpravidla dvakrát ročně. Komise může 

být svolána také mimořádně. 
 
5.2. Jednání komise svolává její předseda, který zasedání i předsedá a podepisuje její usnesení. V jeho 

nepřítomnosti nebo z jeho pověření řídí zasedání pověřený člen komise. 
 
5.3. Písemné pozvánky na zasedání a podkladové materiály zpracovává a rozesílá tajemník komise. 
 
5.4. Jednání komise jsou neveřejná, nerozhodne-li předseda jinak. Z každého jednání pořizuje zápis 

tajemník. 
 
5.5. Zasedání komise mohou být přítomni také přizvaní zástupci z řad uznávaných autorit a odborníků 

z praxe, jejichž účast a expertní vysvětlení k projednávaným podkladům jsou potřebná. 
 
 

6. Usnesení komise 
 
6.1. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
 
6.2. Usnesení komise se přijímá po poradě na základě hlasování. Usnesení je přijato nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů komise. 
 
6.3. Usnesení komise může být přijato rovněž per rollam. 
 
6.4. Usnesení komise má pro ředitele ADV ČR, jako jeho statutární orgán, doporučující charakter. 
 
 

7. Zajištění činnosti komise 
 
7.1. Podmínky pro činnost komise, včetně potřebných administrativních a provozních zdrojů, zajišťuje 

Antidopingový výbor České republiky. 
 

7.2. Náklady spojené s činností komise jsou hrazeny Antidopingovým výborem České republiky. 
 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 
8.1. Tento Statut byl projednán s Komisí sportovců a Radou expertů ADV ČR a schválen ředitelem 

Antidopingového výboru České republiky dne 1. prosince 2018. 
 
8.2.  Statut komise nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ředitelem ADV ČR. 
 
 
 
 
 

 
RNDr. Miloš Vrabec 
ředitel Antidopingového výboru České republiky 


