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Zpráva předsedy Disciplinární komise
pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 29. 3. 2014 v Brně
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s činností Disciplinární komise SKFČR za roky 2010 až 2013.
V roce 2010 byla zvolena Disciplinární komise ve složení Martin Louda (předseda DK) a její členové
Jaroslav Mlček a Miroslav Tichý. První měsíce práce se věnovala seznámení se s agendou a vyřešení
všech nedořešených případů za předchozí období činnosti DK. V první polovině roku 2010 nebyla
zahájena žádná disciplinární řízení, nové případy řešila komise až ve druhé polovině roku 2010.
Jednalo se o 3 sportovce – jednalo se o 2x odmítnutí dopingové kontroly a jednou porušení zákazu
činnosti. Tímto výčet případů za rok 2010 končí.
V roce 2011 bylo řešeno celkem 6 případů, v první polovině roku 3 případy a ve druhé také 3 případy
– jednalo se o 3x odmítnutí dopingové kontroly, dvě pozitivní dopingové kontroly a opět jedno
porušení zákazu činnosti.
V roce 2012 bylo řešeno celkem 10 případů, za každé pololetí 5 případů – bylo to 3x odmítnutí
dopingové kontroly a 7 pozitivních dopingových nálezů. DK v tomto roce řešila také provinění 3
závodníků, kteří se na podzim zúčastnili soutěže v kondiční kulturistice a odmítli dopingovou kontrolu.
Jelikož tito závodníci nebyli členy SKFČR, rozhodla DK nezahájit disciplinární řízení a doporučila
Výkonnému výboru SKFČR důsledně tyto soutěže ošetřit z pohledu porušení antidopingových
pravidel, což se v následujících letech také stalo.
V loňském roce 2013 řešila DK nejvíce případů, celkem 14, v první půli roku 5 a ve druhé 9 případů –
jednalo se o jedno odmítnutí dopingové kontroly, 5x pozitivní dopingový nález a 8x start na
neschválené soutěži. Bohužel tento rok také stanovil jeden smutný rekord – u jednoho sportovce
detekovala dopingová kontrola 12 zakázaných látek.
Tento výčet činnosti za končící volební období bych chtěl ukončit jednou pozitivní informací - za celou
tuto dobu DK nemusela řešit žádný disciplinární prohřešek závodníka reprezentujícího SKFČR na
mezinárodním poli.
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Na závěr bych chtěl poděkovat členům komise Jardovi Mlčkovi a Mirkovi Tichému za jejich práci v této
komisi a vyjádřit naději, že nově zvolená Disciplinární komise bude mít v následujícím volebním
období minimum práce, v nejlepším případě žádnou.
Děkuji Vám za pozornost.
Martin Louda
předseda Disciplinární komise SKFČR
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