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Legislativa

Zákon o omezení dostupnosti látek a metod s 
dopingovým účinkem byl projednán v pracov-
ních komisích pro správní právo a soukromé 
právo Legislativní rady vlády. 

Členové komisí konstatovali, že je nutné ze-
jména vyřešit určující působnost konkrétního 
ústředního orgánu státní správy, pod který bu-
dou spadat činnosti stanovené tímto zákonem. 

MŠMT, které zákon předkládá, neboť do jeho 
kompetence přísluší problematika dopingu ve 
sportu. nedisponuje nástroly kontroly a vypo-
řádávání přestupků a správních deliktů, které 
tento zákon upravuje.

Po dohodě s Generálním ředitelstvím cel se 
ukazuje, že orgánem státní správy, do jehož 
působnosti by zákon spadal, by mohly být 
právě celní úřady.

Dále je nutné sjednotit navrhované podstaty 
v zákoně uvedených přestupků a správních 
deliktů s vymezením těchto činů v předlože-
né novele ¶ 260a trestního zákona, který ur-
čitý rozsah takového jednání kvalifikuje jako
trestný čin.

Hlavní úkoly ADV ČR

Schválené hlavní úkoly ADV ČR na rok 2008 jsou za-
měřeny na:

- oblast vnitrostátní koordinace, tj. spolupráce s dalšími 
organizacemi (ČOV, sportovní svazy, rezortní sportovní 
centra, MŠMT, MO a MV, FTVS - UK, FTK - UP a FSpS 
- MU).

- oblast prevence a výchovy zaměřená na vzdělávací 
programy dopingové prevence, výchovné a informační 
materiály a internetový informační servis.

- oblast legislativních opatření, jak na úrovni obecných 
právních předpisů, tak na úrovni předpisů sportovních 
(zejména novelizace Světového antidopingového kode-
xu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve spor-
tu).

- oblast dopingových kontrol prováděných z rozhodnutí 
ADV ČR a na základě smluv prováděných pro WADA a 
Asociaci národních antidopingových organizací (ANA-
DO) a dalších činností, jako je monitorovací systém 
sportovců a udělování terapeutických výjimek.

- oblast mezinárodní spolupráce na úrovni Rady Evro-
py, Evropské unie, UNESCO, WADA a ANADO.

  Chcete pravidelně         
  dostávat bulletin?

 Zavolejte si o něj na 
233 370 149 nebo

  
   

nám napište na  
 info@antidoping.cz.

MS, ME jen pro čisté
UK Atletics změnila své 
pravidla tak, aby dopin-
govým hříšníkům pou-
žívajícím látky výrazně 
podporující výkonost 
(steroidy, EPO apod.) 
znemožnila start v repre-
zentačním dresu Velké 
Británie. Podobně se již 
dříve k této problematice 
zachoval tamní olympij-
ský výbor.

Ilustrační foto
Foto: Big foto



Statistika dopingových kontrol v ČR (únor 2008)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž           Celkový počet
atletika              17   2  19    
badminton    5   0    5
basketbal           4   0    4    
biatlon              5   0    5    
box     4   0    4
hokej                 4   0    4
kulturistika     0   4    4
lyžování           9   0    9    
orient. běh        0   5    5    
plavání    14   0  14    
pozemní hokej    8   0    8
skiboby     4   0    4
sport. gymnastika       1   1    2
triatlon              0   1    1    
volejbal   12   0  12 
vzpírání              0   7    7
zápas     4   0    4

Celkem sportů  13   6  17
CELKEM KONTROL        91 20  111  
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Věra Mikulcová, kulturistika - porušení antidopingového 
pravidla 2.1 Směrnice, při mimosoutěžní dopingové kont-
role, dne 25.10.2007 - drostanolon a metabolity.
Rozhodnutí AVK: PORUŠILA ANTIDOPINGOVÁ PRA-
VIDLA.

Kristina Michalčíková, kulturistika - porušení antidopin-
gového pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrovství Čech, dne 
13.5.2007 – testosteron (T/E 6,4).
Rozhodnutí AVK: PORUŠILA ANTIDOPINGOVÁ PRA-
VIDLA.

Milan Menda, kulturistika - porušení antidopingového 
pravidla 2.1 Směrnice, při juniorském Mistrovství ČR, dne 
19.5.2007 - hCG (choriogonadotropní hormon).
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVI-
DLA.

Tomáš Tomek, kulturistika - porušení antidopingového 
pravidla 2.1 Směrnice, při Pražském poháru 2007, dne 
3.11.2007 - metabolity metandienonu.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVI-
DLA.

Jan Beneš, silový trojboj - porušení antidopingového pra-
vidla 2.1 Směrnice, při Extralize silového trojboje, dne 
15.9.2007 - hydrochlorothiazid.

Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVI-
DLA.
AVK dospěla k závěru, že sportovec při slyšení prokázal, že 
použití zakázané látky nebylo vedeno s úmyslem zvýšení 
sportovního výkonu a tedy při rozhodování o trestu lze po-
užít ustanovení čl. 10.5.2 Směrnice.

Veronika Kouřilová, taekwondo - ITF - porušení antido-
pingového pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrovství ČR, dne 
4.11.2007 – clenbuterol.
Rozhodnutí AVK: PORUŠILA ANTIDOPINGOVÁ PRA-
VIDLA.
AVK dospěla k závěru, že sportovkyně při slyšení prokázala, 
že použití zakázané látky nebylo vedeno s úmyslem zvýšení 
sportovního výkonu a tedy při rozhodování o trestu lze po-
užít ustanovení čl. 10.5.2 Směrnice.

Marek Tůma, házená - porušení antidopingového pravidla 
2.1 Směrnice, při extraligovém zápase, dne 5.12.2007 – be-
tamethason.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVI-
DLA.
AVK dospěla k závěru, že sportovec při slyšení prokázal, 
jakým způsobem se zakázaná látka dostala do jeho těla a 
že použití zakázané látky nebylo vedeno s úmyslem zvýšení 
sportovního výkonu a tedy při rozhodování o trestu lze po-
užít ustanovení čl. 10.3 Směrnice.

Případy AVK
AVK při svém slyšení dne 13.2. 2008 projednávala tyto případy:

Pound do CASu

Bývalý prezident WADA 
Dick Pound byl nomino-
ván na post prezidenta 
nejvyšší soudní instance 
ve sportu.

Pro klíčový post CASu 
v Lausaunne je jedním 
ze dvou kandidátů na-
vržených Mezinárodním 
olympijským výborem. 
Druhým kandidátem je 
ženevský právník Robert 
Briner.

CAS si nového preziden-
ta vybere mezi těmito 
dvěma kandidáty na 
svém zasedání v dubnu.


