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27. ledna 2015 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise Českého svazu mužského lakrosu 
 
Disciplinární komise Českého svazu mužského lakrosu z.s. ve složení Martin Mrlík, Emil Moravec 
a Tadeáš Pešek, na svém jednání dne 27. ledna 2015 vydala rozhodnutí ve věci porušení 
antidopingového pravidla, ke kterému došlo dne 19. října 2014, kdy byla provedena dopingová 
kontrola při finálovém utkání NFFL v Praze hráči Matěji Barákovi s výsledkem pozitivní v odebraném 
vzorku moči zakázaná látka marihuana, což je porušením antidopingového pravidla podle čl. 2.1. 
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR.  
 
Jednání byl přítomen sportovec Matěj Barák a přizván i trenér mužstva LCC Radotín, Patrik 
Procházka. 
 
Sportovec: Matěj Barák, nar. 26.9.1994, 
  bytem Slinková 10, Praha 5 - Radotín , PSČ 153 00 

člen sportovního klubu LCC Radotín. 
 
Disciplinární komise věc předběžně projednala již dne 24. listopadu 2014, kdy byla sportovci 
pozastavena činnost, po přerušení jednání následně na zasedání konaném dne 27. ledna 2015 dospěla 
k tomuto 
 

r o z h o d n u t í: 
 
 

Matěj Barák, nar. 26. 9. 1994 se dopustil porušení antidopingového pravidla dle čl. 2.1. Směrnice 
pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. 
 
Sportovci se ukládá sankce zákazem činnosti dle čl. 10 Směrnice na dobu 
 

3 měsíců. 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Dne 19. října 2014 byla provedena dopingová kontrola při finálovém utkání NFFL v Praze 
s výsledkem, že u Matěje Baráka byl pozitivní nález v odebraném vzorku moči zakázané látky 
marihuany, což je porušením antidopingového pravidla podle čl. 2.1. Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve sportu v ČR. 
 
Oznámení o porušení antidopingového pravidla bylo sděleno prezidentu České lakrosové unie, 
přípisem ze dne 21. listopadu 2014. Oznámení bylo postoupeno Disciplinární komisi Českého svazu 
mužského lakrosu, z.s. 
 
Ta nařídila jednání za účasti sportovce Matěje Baráka na 24. 11. 2014. 
 
Při slyšení se Matěj Barák ke kouření marihuany doznal. Uvedl, že dne 18. října ve společnosti 
spolužáků kouřili marihuanu. Společně s nimi to zkoušel i Matěj Barák. Neuvědomil si, že se tím 
dopouští porušení antidopingových pravidel. 
 
Prohlásil, že svého jednání lituje a že se to již nebude opakovat. 
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Zdůraznil, že rozhodně neměl v úmyslu prostřednictví marihuany zvyšovat svou sportovní výkonnost. 
Dále uvedl, že lituje toho, že způsobil svým jednáním nepříjemnost nejen sobě, ale i spoluhráčům 
v týmu, kterým se již omluvil. 
 
Matěj Barák se vzdal kontrolní analýzy vzorku B. 
 
Disciplinární komise pozastavila Matěji Barákovi činnost. 
 
Na to bylo jednání odročeno s tím, že bude pokračováno po zaslání rozhodnutí Antidopingovým 
výborem ČR. 
 
V mezidobí byla celá záležitost projednána výkonným výborem ČLU, který vyslovil s postupem 
disciplinární komise souhlas a vyslovil názor, že v daném případě, ale až po celkové došetření, by 
mohl být vysloven zákaz činnosti ve zkrácené době. Bylo zdůrazněno, že Matěj Barák je velmi 
talentovaný, vždy přistupoval ke sportovní činnosti příkladně a rovněž se podílí na trénování mladších 
žáků. Výkonný výbor svolal vedoucí jednotlivých mužstev, seznámil je ze situací dále se Směrnicí pro 
kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a uložil jim, provést opatření v jednotlivých mužstvech. 
 
Disciplinární komise dne 27. ledna 2015 po zopakování dosavadního průběhu řízení rozhodla tak jak 
výše uvedeno, s tím že: 
 
Přihlédla zejména k tomu, že se jedná o první provinění sportovce, že se ke svému provinění doznal a 
účinně spolupracoval při jednání disciplinární komise. 
 
Rovněž přihlédla ke stanovisku trenéra a výkonného výboru. Jedná se o sportovce, který je všem 
ostatním příkladem svým přístupem k tréninku a vycházela i ze skutečnosti, že Matěj Barák působil i 
v zámořských lakrosových týmech, kde úspěšně reprezentoval a šířil dobré jméno českého lakrosu. 
Disciplinární komise považuje zkrácení zákazu činnosti za odpovídající postih, a proto použila 
ustanovení článku 10.4. Směrnice. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle čl. 13.3. Směrnice do 21 dní od doručení 
 
Po vyhlášení rozhodnutí a seznámení s možností odvolání. 
 
Matěj Barák prohlásil, že se možnosti odvolání výslovně vzdává a trest přijímá. 
 

 
 
 
 
Martin Mrlík, předseda disciplinární komise     
Emil Moravec, člen disciplinární komise 
Tadeáš Pešek, člen disciplinární komise 
 
 
V Praze dne 27. ledna 2015 
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