
INFORMAČNÍ BULLETIN 
ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY 

(ADV ČR) 
BŘEZEN  2006 

 
ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST 

 Antidopingová úmluva UNESCO 
29.3.2006 se uskutečnilo jednání na Ministerstvu zdravotnictví 
k vypořádání připomínek k vládní předloze materiálu Úmluvy UNESCO. 
Ministerstvo zdravotnictví trvá na změně právní normy – zákon č.115/2001 
Sb. o podpoře sportu a do doby změny zákona požaduje zabezpečení 
laboratoře zajistit MŠMT prostřednictvím ADV ČR. 
 

 Vybavení laboratoře dopingové kontroly 
V současné době probíhají přípravy pro instalaci nových přístrojů 
(kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem LC/MS/MS                  
a plynový chromatograf s hmotnostním spektromettrem GC/MS), které 
umožní rychlejší průběh analýz vzorků a efektivnější činnost laboratoře. 
 

 Certifikace EN ISO 9001 
ADV ČR zahájil konzultace pro realizaci systému řízení jakosti pro 
získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001. 

 
PREVENCE A VÝCHOVA 

 Informační kartička pro sportovce 
Byla vydána nová Informační kartička pro sportovce s příklady 
doporučených a zakázaných léků. Kartička byla rozdělena prostřednictvím 
sportovních svazů, resortních sportovních středisek a dalších sportovních 
organizací ke sportovcům. 

 
KONTROLNÍ ČINNOST 

 Seminář Asociace národních antidopingových výborů (ANADO) 
Ve dnech 28. a 29. března se ve Švýcarském Lausanne konal seminář 
zaměřený na spolupráci národních antidopingových výborů při 
zajišťování dopingových kontrol v zahraničí - za účasti zástupce  ADV ČR.  
 

 WADA symposium národních antidopingových výborů a mezinárodních 
sportovních federací 
Světová antidopingová agentura (WADA) pořádala ve dnech 30. a 31. 
března ve Švýcarském Lausanne setkání zástupců národních 
antidopingových výborů a mezinárodních sportovních federací. Za ADV 
ČR se zúčastnil Mgr.J.Zimmer. Cílem každoročního setkání bylo vzájemné 
informování o antidopingových programech jednotlivých organizací                     
a spolupráce v boji proti dopingu. 
 

 Spolupráce se svazem Spastic handicap 
ADV ČR se postavil za českého hráče sportu boccia, kterému byla 
pozastavena závodní činnost na 2 roky za pozitivní laboratorní nález. ADV 
ČR je přesvědčen, že laboratorní nález není důsledkem  viny sportovce 
nebo jeho zanedbání a spolupracuje proto se Spastic handicap ve věci 
odvolání proti rozhodnutí mezinárodní federace CP-ISRA. 
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