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ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST 

 Antidopingová úmluva UNESCO 
Byly zpracovány připomínky zejména z Ministerstva zdravotnictví a materiál 
odeslán k jednání ve vládě. Po projednání ve vládě bude Úmluva odeslána             
ke schválení v obou komorách Parlamentu ČR a doporučena k ratifikaci 
prezidentem republiky. Požadavek UNESCO je, aby ratifikace proběhla                    
do konce roku 2006. Úmluva může vstoupit v platnost po ratifikaci alespoň            
30 zemí na světě. 

 
 Vybavení laboratoře dopingové kontroly 

Koncem dubna byla dokončena instalace nového plynového chromatografu 
GC/MS v ceně 2 350 tis., který nahradí původní přístroj z konce 80-tých let. 
Před dokončením je instalace kapalinového chromatografu LC/MS/MS v ceně 
7 171 tis., který je nezbytnou podmínkou pro udržení akreditace laboratoře 
podle WADA. 

 
 
KONTROLNÍ ČINNOST 

 Ze zasedání Antidopingové vyšetřovací komise (AVK) ADV ČR:  
Antidopingová vyšetřovací komise na svém zasedání dne 28.dubna 
projednala následující oznámení o porušení antidopingových pravidel: 

1. Členové Svazu kulturistiky a fitness ČR Jan Kubík, Martin Dráb, David 
Plachý, Dalibor Hájek, Pavel Vacek, Jiří Čermák, Hynek Neužil, Pavel 
Lemmer, Petr Čížek, Petr Fink a Lukáš Osladil, porušili antidopingová 
pravidla - čl. 2.3 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 
v ČR – vyhýbaní se odběru vzorku jiným způsobem tím, že že dne 
29.1.2005 v poledních hodinách, jako účastníci jednání Svazu 
kulturistiky a fitness ČR v místnosti č. 209 v budově ČSTV v Praze na 
Strahově, poté, kdy zjistili, že před místností jsou komisaři 
Antidopingového výboru České republiky a hodlají provádět 
dopingovou kontrolu, vylezli z místnosti oknem po ocelové konstrukci 
a utekli, čímž se vyhnuli odběru vzorku (provedení dopingové 
kontroly). 

2. Prezident Svazu kulturistiky a fitness ČR Stanislav Pešát                       
a tč. šéftrenérka reprezentace Eva Sukupová, porušili antidopingová 
pravidla - čl. 2.8 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 
v ČR - podporování, napomáhání, zakrývání skutečností tím, že dne 
29.1.2005 v poledních hodinách, kdy  se účastnili  jednání Svazu 
kulturistiky a fitness ČR v místnosti č. 209 v budově ČSTV v Praze na 
Strahově,   byli přítomni, když sportovci opouštěli místnost oknem po 
ocelové konstrukci, aby se vyhnuli provedení dopingové kontroly,                
o takovém opuštění místnosti věděli nebo se museli následně 
dozvědět,  tyto skutečnosti zakrývali, a tedy zamezili odběru vzorku 
(provedení dopingové kontroly) a následného zjištění totožnosti 
dotčených sportovců.  
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