
METODICKÝ POKYN 

V případě pozitivního nálezu vzorku „A“ generální sekretář ČJF neprodleně písemně vyrozumí 
majitele koně (pony) a příslušné orgány ČJF odpovědné za disciplinární vyřešení celé záležitosti 
(viz Dokumenty ČJF).  

V tomto písemném vyrozumění se generální sekretář ČJF rovněž dotáže majitele koně (pony), 
zda s výsledkem analýzy vzorku „A“ souhlasí, anebo zda bude požadovat analýzu vzorku „B“ 
s tím, že pokud takovou analýzu bude požadovat, má možnost vybrat si k jejímu provedení 
akreditovanou laboratoř ze seznamu vedeného ČJF.  

Současně majiteli koně (pony) stanoví nejméně 5 denní lhůtu k vyjádření a upozorní jej, že 
pokud se nevyjádří, bude to pokládáno za souhlas s výsledkem analýzy vzorku „A“ a tedy za 
pozitivní výsledek dopingového testu.  

Pokud majitel koně (pony) bude požadovat analýzu vzorku „B“, aniž by si však zvolil laboratoř, 
kde se má tato analýza provést, bude vzorek „B“ analyzován v antidopingové laboratoři 
stanovené ČJF, tedy v  
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O rozhodnutí majitele koně (pony) informuje generální sekretář ČJF příslušné disciplinární 
orgány ČJF. 

O termínu provedení analýzy vzorku „B“ generální sekretář ČJF písemně informuje majitele 
koně (pony) s tím, že tento má možnost být analýze osobně přítomen, pokud svůj zájem 
obratem sdělí ČJF a příslušné antidopingové laboratoři. 

V případě negativního výsledku analýzy vzorku „B“ bude dopingová kontrola pokládána za 
negativní a na koně (pony) se hledí jako na koně negativně testovaného. V takovém případě 
náklady na analýzu vzorku „A“ i vzorku „B“ nese ČJF. 

V případě, že majitel koně (pony) o analýzu vzorku „B“ nepožádá, popř. výsledek této analýzy 
bude rovněž pozitivní a potvrdí tak výsledek analýzy vzorku „A“, nese veškeré náklady spojené 
s vyšetřením vzorků s pozitivním nálezem majitel koně (pony).  

O výsledku analýzy vzorku „B“ vyrozumí generální sekretář ČJF bez zbytečného prodlení 
písemně majitele koně (pony) a příslušné disciplinární orgány ČJF.  

Pokud majitel koně (pony) požádal o analýzu vzorku „B“, může být výsledek dopingové kontroly 
zveřejněn až v okamžiku, kdy je znám výsledek analýzy vzorku „B“, přičemž až do tohoto 
okamžiku se na koně (pony) hledí jako na zvíře na doping negativně testované.  

Pozitivně zjištěný kůň (pony) se od okamžiku, kdy je znám pozitivní výsledek dopingové 
kontroly, až do konečného vyřešení celého případu nesmí zúčastnit žádné sportovní akce 
schvalované příslušnými orgány ČJF. 


