STATUT ROZHODČÍ KOMISE ČOV

1. Základní ustanovení
1.1. Rozhodčí komise ČOV (dále jen také „Komise“) je orgánem Českého olympijského
výboru (ČOV) ve smyslu stanov ČOV.
1.2. Působnost a složení Komise, povinnosti členů Komise a jednání Komise je
upraveno tímto Statutem a Jednacím řádem Rozhodčí komise ČOV (dále jen
„Řád“).
1.3. Sídlem Komise je Praha.

2. Složení
2.1. Rozhodčí komise ČOV má předsedu, 4 členy a dva náhradníky.
2.2. Předseda jmenuje tajemníka Komise, který zabezpečuje celkovou agendu Komise.

3. Předseda a místopředseda
3.1. Komise volí a odvolává ze svých řad předsedu a místopředsedu.
3.2. Předseda Komise zejména:
3.2.1. Řídí činnost Komise;
3.2.2. informuje minimálně 1x za rok Výkonný výbor ČOV o činnosti Komise;
3.2.3. svolává jednání Komise; a
3.2.4. řídí jednání Komise a podepisuje její rozhodnutí.
3.3. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda.

4. Povinnosti členů
Členové Komise jsou při výkonu své funkce povinni jednat nestranně a zodpovědně,
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem
své funkce, dodržovat předpisy ČOV, jakož i obecně závazné právní předpisy a

neprodleně oznámit předsedovi Komise všechny okolnosti, jež by mohly vzbudit
oprávněné pochybnosti o jejich nestrannosti nebo nezávislosti; předseda Komise
rozhodne o případném vyloučení daného člena z projednání věci a v takovém případě
zároveň jmenuje jiného člena.

5. Jednání
5.1. Způsob řízení a rozhodování sporů a veškeré další podrobnosti týkající se zahájení,
vedení a ukončení řízení včetně jeho nákladů, upravuje Řád.
5.2. Jednání Komise jsou neveřejná, nerozhodne-li předseda jinak. Z každého jednání
se pořizuje zápis.

6. Postavení Komise
6.1. Rozhodčí komise ČOV je orgánem ČOV, který je zřízen Plénem ČOV podle článku 4
odstavce 1 bodu 1.4. Stanov ČOV a řídí se čl. 8 Stanov ČOV a Jednacím řádem
Rozhodčí komise ČOV, který přijímá Rozhodčí komise ČOV.
6.2. Komise je ve své činnosti nestranná a nezávislá a rozhoduje prostřednictvím svých
členů v souladu s právním řádem České republiky.

7. Působnost Komise
7.1. Rozhodování o dovolání
7.1.1. proti rozhodnutím sportovních subjektů o porušení antidopingových
pravidel;
7.1.2. v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo jiné předpisy
sportovního subjektu;
7.1.3. proti rozhodnutí sportovních subjektů – členů ČOV nebo rozhodnutí ve
sporu, jehož předmět se vztahuje k olympijským hrám.
7.2. Prvostupňové řešení sporů
7.2.1. Rozhodčí komise ČOV má pravomoc rozhodovat spory podle zák. č.
216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, (ve znění
předpisů pozdějších), pokud účastníci uzavřou rozhodčí smlouvu nebo
smlouvu o rozhodci v souvislosti se sportovní činností, činností sportovních
subjektů a jejího zabezpečení nebo je některý z účastníků sporu členem ČOV
nebo pokud se spor jakkoliv dotýká olympijských her nebo olympijského

hnutí, zejména ve smyslu čl. 9 odst. 1 Stanov ČOV. Rozhodčí smlouva může
být uzavřena i formou tzv. veřejné nabídky rozhodčí doložky obsažené ve
stanovách sportovního subjektu;
7.2.2. V případě, že zákon vyžaduje zřízení rozhodčí komise sportovního subjektu
– spolku, je Rozhodčí komise ČOV povolána k rozhodování sporů na základě
zmocnění obsaženého ve stanovách sportovního subjektu přímo nebo
prostřednictvím rozhodčí instituce dle 7.3. tohoto Statutu.
7.3. Rozhodčí komise ČOV je oprávněna v zájmu řádné administrace smluvně svěřit
rozhodování sporů podle tohoto Statutu jiné stálé rozhodčí instituci nebo stálému
rozhodčímu soudu (dále také jen „rozhodčí instituce“) při splnění následujících
podmínek:
7.3.1. rozhodčí instituce bude vést samostatný seznam rozhodců pro sportovní
spory podle tohoto Statutu;
7.3.2. nejméně polovina rozhodců uvedených na samostatném seznamu rozhodců
pro sportovní spory rozhodčí instituce bude zapsána na seznam rozhodců
pro sportovní spory na návrh předsedy Rozhodčí komise ČOV;
7.3.3. Spory administrované rozhodčí institucí budou rozhodovány v pravomoci a
jménem Rozhodčí komise ČOV a vždy signovány předsedou příslušné
rozhodčí instituce a předsedou Rozhodčí komise ČOV.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Statut byl schválen Výkonným výborem ČOV dne 6. 11. 2013 a plně nahrazuje
Statut Rozhodčí komise ČOV schválený dne 22. 11. 2006.
8.2. Statut nabývá platnosti a účinnosti schválením Výkonným výborem ČOV.

