Předseda organizační komise vyhlašuje úplné znění
Statutu arbitrážní rady ČAS (předpis ČAS č. 4/2002, ze dne 21. dubna 2002),
jak vyplývají ze změn provedených
změnou Statutu arbitrážní rady ČAS (předpis č. 7/2004) ze dne 17. dubna 2004

Statut arbitrážní rady ČAS
ze dne 21.dubna 2002

Valná hromada ČAS se dle čl.X, odst.8. Stanov
usnesla na tomto statutu arbitrážní rady:

2. Z návrhu musí být patrno, kdo jej činí, které
věci se týká a co sleduje. Musí být podepsán a
datován. Návrh má dále obsahovat pravdivé
vylíčení rozhodujících skutečností, označení
důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí
z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá.
3. Neobsahuje-li návrh všechny náležitosti, vyzve
předseda navrhovatele, aby v při-měřené lhůtě
předložil potřebné doklady.. Nepředloží-li je,
předseda návrh odmítne.

Čl. 1
Organizace arbitrážní rady ČAS
1. Arbitrážní rada ČAS (dále jen “arbitrážní
rada“) se skládá z předsedy arbitrážní rady (dále
jen “předseda“) a místopředsedy arbitrážní rady
(dále jen “místopředseda“), které volí arbitrážní
rada ze svých řad, a dalších členů arbitrážní
rady. Pro rozhodování věcí vytváří arbitrážní
rada senáty o třech až pěti členech.
2. Předseda
a) jedná jménem arbitrážní rady navenek,
b) svolává schůze arbitrážní rady a řídí je,
c) stanovuje počet členů senátů,
d) jmenuje předsedy senátů a členy senátů,
e) rozděluje agendu mezi senáty,
f) rozhoduje o vrácení podání, pokud řízení
neprošlo všemi nižšími orgány nebo nemá-li
dostatek podkladů k zahájení řízení,
g) předkládá valné hromadě ČAS zprávu o
činnosti arbitrážní rady od posledního zasedání
valné hromady.
3. Místopředseda zastupuje předsedu v rozsahu
stanoveném arbitrážní radou.
4. Zasedání senátu a jeho jednání řídí předseda
senátu. Senát je způsobilý jednat a usnášet se,
jsou-li přítomni alespoň jeho tři členové. Usnáší
se většinou hlasů.
5. Sídlo arbitrážní rady je v ulici Diskařské
čp.100, Praha 6.

Čl. 3
Účastníci řízení
1. Účastníkem řízení je navrhovatel a odpůrce.
V řízení o odvolání je odpůrcem orgán, který
napadené rozhodnutí vydal. Odpůrce musí mít
vždy možnost předem se vyjádřit.
2. Účastník může být zastoupen zástupcem,
fyzickou osobou. V téže věci může mít účastník
současně jen jednoho zástupce, který musí
předložit písemnou plnou moc.
Čl. 4
Ústní jednání
1. O projednávaných věcech se koná ústní jednání,
které je neveřejné.
2. Předvolání k ústnímu jednání musí být
doručeno účastníkům a jejich zástupcům tak,
aby tyto osoby měly dostatek času k přípravě na
jednání, zpravidla nejméně pět dnů předem.
3. Senát rozhoduje také bez nařízení ústního
jednání, má-li dostatek průkazných podkladů,
účastníkům však musí být dána možnost
k vyjádření.
4. Účastníci obdrží zároveň s pozvánkou všechny
podklady, které arbitrážní rada má.

Čl. 2
Návrh na zahájení řízení
1. Návrh na zahájení řízení před arbitrážní radou
se podává arbitrážní radě prostřednictvím
sekretariátu ČAS.
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5. Pokud se některý z účastníků k nařízenému
ústnímu jednání nedostaví, je nutno jednání
odložit.
6. Při opakované neomluvené nepřítomnosti
účastníka nebo s jeho souhlasem lze konat ústní
jednání i bez přítomnosti účastníka.

způsobu doručení rozhodne podle povahy věci
předseda senátu.
Čl. 9
Zvláštní ustanovení o řízení o odvoláních
1. Odvolání lze podat, pokud směrnice ČAS
nestanoví jinak, jen do 30 dnů od doručení
rozhodnutí, které je napadáno odvoláním.
2. Opožděné nebo nepřípustné odvolání odmítne
předseda projednat bez ústního jednání.

Čl. 5
Dokazování
1. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky,
jimiž lze zjistit skutkový stav, zejména výslech
svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření
orgánů, listiny jakožto i výslech účastníků.
2. Arbitrážní rada rozhodne, které z navrhovaných
důkazů je třeba provést a může provést i jiné
důkazy, něž jsou navrhovány.

Čl. 10
Obnova řízení
1. Vyskytnou-li se nové důkazy, které nemohly
být známy či nebyly bez viny účastníka použity
v řízení, a které mohou přivodit příznivější
rozhodnutí pro účastníka, může předseda
arbitrážní rady povolit obnovu řízení.
2. Návrh na povolení obnovy řízení lze podat do
60 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o
důvodu obnovy.
3. Obnova řízení je nepřípustná, je-li v téže věci
zahájeno řízení nebo rozhodnuto Sportovním
rozhodčím soudem (Court of Arbitration for
Sport).

Čl. 6
Porada a hlasování
1. Při poradě a hlasování mohou být přítomni jen
členové senátu.
2. Každý člen senátu je oprávněn při poradě před
zahájením hlasování podat návrh na rozhodnutí.
3. Každý člen senátu je povinen hlasovat pro
některý z návrhů rozhodnutí, který byl
předložen před zahájením hlasování.
4. Při rovnosti hlasů v senátu rozhoduje hlas
předsedy senátu.

Čl. 11
Náklady řízení
1. Řízení před arbitrážní radou nepodléhá
poplatkům.
2. Náklady členů arbitrážní rady spojené
s jednáním hradí ČAS.Účastníci si své náklady
hradí sami. Náklady svědků hradí ten, kdo je
navrhl.

Čl. 7
Vyhlášení a doručování rozhodnutí
1. Rozhodnutí senátu se vyhlašuje vždy veřejně a
vyhlašuje je předseda senátu. Ten je oprávněn o
tomto rozhodnutí informovat veřejnost a
přiměřeně komentovat.
2. Rozhodnutí je konečné a není proti němu
odvolání.
3. Rozhodnutí se doručují účastníkům písemně,
dodatečně po skončení jednání. Dostává je také
výbor ČAS a je zveřejněno v Atletických
listech.
4. Rozhodnutí, upozornění na vady návrhu,
předvolání k ústnímu jednání se účastníkům a
jejich zástupcům doručuje doporučeně, jinak o

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Není-li tímto statutem stanoveno jinak,
postupuje arbitrážní rada v řízení přiměřeně
podle předpisů o správním řízení.
2. Agenda
arbitrážní
rady
se
archivuje
v sekretariátu ČAS.
3. Zrušuje se jednací řád arbitrážní rada ze dne
3.dubna 1997.
4. Tento statut nabývá účinnosti dne 1.července
2002.

Ing. Karel Pilný, v. r.
předseda ČAS
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