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Plán hlavních úkolů ADV ČR pro rok 2009
Dne 19. února schválila
porada vedení Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy tento
PLÁN HLAVNÍCH
ÚKOLŮ
Antidopingového výboru České republiky na
rok 2009.
Plán hlavních úkolů
ADV ČR je realizací závazků České republiky
přijatých přistoupením
k Mezinárodní úmluvě
proti dopingu ve sportu
vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením MZV č. 58/2007.
A. Oblast vnitrostátní koordinace
1. Spolupráce se sportovními svazy a organizacemi.
Spolupráce bude uskutečňována na základě písemných dohod a týká se
dozoru při uplatňování
antidopingových pravidel, monitorování sportovců pro mimosoutěžní
dopingové kontroly a organizování dopingových
kontrol při soutěžích.
2. Spolupráce s Českým
olympijským výborem
a s Českým paralympijským výborem.
Bude se týkat realizace
olympijského a paralympijského antidopingového programu, zejména
v oblasti preventivně výchovných aktivit zaměřených na olympioniky.
3. Spolupráce s rezortními sportovními centry
MŠMT, MO, MV.

Bude
uskutečňována
na základě písemných
dohod o spolupráci
v oblasti dopingových
kontrol členů sportovních center a instruktáží
k výchovně vzdělávacím
aktivitám trenérů.
4. Spolupráce se vzdělávacími
institucemi
FTVS-UK Praha, FTK
UP Olomouc, FSpS MU
Brno.
Bude se týkat koordinace přípravy vzdělávacích
programů, zajišťování
výuky a výzkumných
aktivit.
5. Spolupráce s Generálním ředitelstvím cel
České republiky.
GŘC je kompetenčně
příslušným policejním
orgánem ke zjišťování a
projednávání trestných
činů týkajících se neoprávněného přechovávání dopingových látek.
Spolupráce se bude týkat
součinnosti ve výměně
informací při odhalování dopingových látek a
odborných konzultací.
6. Spolupráce s Oddělením laboratoře dopingové kontroly Všeobecné fakultní nemocnice
(ODK VFN) a s laboratořemi dopingových
kontrol Kreischa a Köln
(SRN).
Uskutečňuje se na základě smlouvy o spolupráci
a bude se týkat předávání vzorků z dopingových
kontrol k analýze, přijímání výsledků analýz
a posouzení sporných
pozitivních
případů
dopingu.
Spolupráce
s laboratořemi v SRN se

bude týkat analýz, pro
které není ODK VFN
vybavena
B. Oblast legislativních
opatření
1. Návrh novely zákona
115/2001 Sb. o podpoře
sportu.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
zpracovat materiál, který
navrhne novou legislativní úpravu laboratoře a
předložit novelu zákona
115/2001 Sb. k pojednání ve vládě.
2. §286 trestního zákona
Výroba a jiné nakládání
s látkami s hormonálním účinkem.
Zahájení
spolupráce
s Národní protidrogovou
centrálou při zpracování
metodických
pokynů
pro činnost odboru pátrání NPC.
3. Mezinárodní úmluva
proti dopingu ve sportu
UNESCO.
Zpracovat ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí návrh na
zkrácené projednání příloh k Úmluvě (Seznam
zakázaných látek a metod a Mezinárodní Standard pro terapeutické
výjimky) v legislativním
procesu, protože se každým rokem pozměňují.
C. Oblast prevence a výchovy
1. Program antidopingové prevence.
Zpracovat program a
metodické pokyny k jeho
realizaci pro jednotlivé
cílové skupiny sportov-

ní populace (sportovci
různé úrovně, trenéři,
zdrav. personál, rodiče a
média).
2. Přednášková a školící
činnost.
Zajistit přednášky a besedy k antidopingové
prevenci pro střední a
vysoké školy se sportovním zaměřením, pro
doškolování lékařů a
dalších zájemců o tuto
problematiku z oblasti
ekonomie, práva apod.
3. Výchovné a propagační materiály.
Zpracovat písemné materiály ve formě bro-

žur, plakátů, učebních
textů, dále audiovizuálních pomůcek, elektronických nosičů a
propagačních materiálů, na aktuální témata
podle vývoje antidopingové problematiky.

4. Outreach program
(soutěžní zábavná forma
antidopingové prevence).
Realizovat modiﬁkovanou formu programu
WADA při výchově mladých nadějných sportovců.
5. Internetový informační servis .
Prezentace antidopingového programu, aktuální
antidopingové informace pro veřejnost, sdělovací prostředky sportovce a
jejich realizační týmy.
D. Oblast výzkumu a
vývoje
Připravit ve spolupráci
s akademickými pracovišti výzkumná téma-
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Plán hlavních úkolů ADV ČR pro rok 2009
ta v oblasti zkoumání
zdravotních důsledků
dopingu,
odhalování
dopingových látek a
metod, vývoj a aplikace
vzdělávacích programů.
Ve spolupráci se zahraničím využívání vědeckých poznatků v detekci
a odhalování nových látek a metod.
E. Oblast dopingových
kontrol
1. Realizace dopingových kontrol.
Z rozhodnutí ADV ČR
bude realizováno 1400
kontrol
(požadavek
Monitoring group Rady
Evropy) při soutěžích
a mimo soutěž s cílem,
aby
mimosoutěžních
kontrol bylo alespoň 25
%. Kontroly se uskuteční
na náklady ADV ČR.
Z rozhodnutí WADA
a ANADO budou na
základě smlouvy o spolupráci uskutečňovány
dopingové
kontroly
podle dodaného rozpisu
a kapacitních možností
ADV ČR v rozsahu do
200 odběrů na náklady
WADA a ANADO.

Pro sportovní svazy budou dopingové kontroly
zajišťovány při mezinárodních soutěžích v rozsahu cca 300 odběrů na
náklady pořadatele.
2. Monitorovací systém
sportovců.
Udržování registru sportovců v aktuálním stavu
pro přípravu mimosoutěžních
dopingových
kontrol.
Propojení registru se
systémem ADAMS (antidopingový
automatizovaný řídící systém)
poskytující informace
z centra WADA.
3. Porušení antidopingových pravidel.
Projednávání přestupku
proti antidopingovým
pravidlům. Navrhování
postihu sport.svazům,
dozor nad disciplinárním řízením ve sportovních svazech. Zajišťování arbitráže u Rozhodčí
komise ČOV.
4. Udělování terapeutických výjimek.
Posuzování žádostí o
udělení výjimek pro lé-

Antidopingová vyšet- až do jejich deﬁnitivního
řovací komise (AVK) uzavření.
Roman Rygl
Rygl, * 1975
Se začátkem platnosti
– rugby - porušení
nového Kodexu dne
antidopingového pravidla
1.1.2009 ukončila AVK
2.1 Směrnice, při zápase
činnost, neboť podezření Extraligy, dne 22.11.2008
na porušení antidopingo- – betamethason.
vých pravidel po tomto
datu budou, v souladu
Rozhodnutí AVK: PORUs novým Kodexem,
ŠIL ANTIDOPINGOVÁ
projednávána přímo
PRAVIDLA - AVK
příslušným svazem a
dospěla k závěru, že sporpřípadně bude ihned
tovec prokázal, jakým
udělena sankce. Přesto
způsobem se zakázaná
však se AVK ještě zabývá látka dostala do jeho těla,
případy z roku 2008 a to že použití zakázané látky

čení léky ze skupin látek
zakázaných. Konzultace s ošetřujícími lékaři, doporučení dalších
vyšetření,
spolupráce
s odbornými lékařskými
pracovišti, vlastní udělení výjimky a oznámení
WADA.
5. Audity certiﬁkace ISO
9001 : 2001.
Provádění interního a
externího přezkoumávání systému jakosti pro
management dopingové
kontroly a management
udělování
terapeutických výjimek v souladu
s Kodexem a Standardem pro terapeutické
výjimky.
F. Oblast mezinárodní
spolupráce
1. Rada Evropy – Monitorovací skupina k Antidopingové úmluvě.
Podíl na uskutečňování
evropské antidopingové
politiky.
Podíl na práci komisí
pro legislativu, vědu a
výzkum a výchovu.
2. UNESCO – Mezinánebylo vedeno úmyslem
zvýšení sportovního výkonu a tedy při
rozhodování o trestu lze
použít ustanovení čl. 10.3
Směrnice.
Sportovec se proti tomuto
rozhodnutí odvolal a
AVK jeho odvolání
vyhověla
vy
hověla, neboť mu byla,
v souladu s Mezinárodním standardem pro
terapeutické výjimky,
dodatečně udělena
terapeutická výjimka.
Jmenovaný sportovec
tedy proto NEPORUŠIL

rodní úmluva proti dopingu ve sportu.
Novelizace příloh Úmluvy.
Vypracování a předání
Národní zprávy o opatřeních k zabezpečení
plnění Úmluvy.
Vydání nového Seznamu zakázaných látek a
metod pro rok 2010.
3. Světová antidopingová
agentura (WADA).
Provádění dopingových
kontrol podle požadavků WADA.
Účast na mezinárodních
akcích.
Zpracování a předání
roční zprávy o plnění
antidopingového programu.
4. Asociace národních
antidopingových organizací (ANADO).
Spolupráce při realizaci
národních antidopingových programů zejména
systému dopingových
kontrol a výměna informací z realizace výchovných programů a
výzkumu.
Provádění dopingových
kontrol podle požadavků ANADO.
ANTIDOPINGOVÁ
PRAVIDLA.
Ivan Vávra, * 1987
– korfbal - porušení
antidopingového pravidla
2.1 Směrnice, při zápase
Extraligy, dne 8.11.2008
- karboxy THC > 15
ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK:
PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA - při
rozhodování o trestu lze
použít ustanovení čl. 10.3
Směrnice.
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ME ve střelbě
Ve dnech 21. a 22. 2. 2009
se konalo v O2 Aréně Mistrovství Evropy ve střelbě
ze vzduchových zbraní.
Exekutiva pro kontrolu dopingu provedla z pověření
Mezinárodní
střelecké federace 28 dopingových kontrol včetně čtyř
reprezentantů ČR.
Z každé disciplíny střelby
na pevný i běžící terč byli
vždy určeni k dopingové
kontrole 2 až 3 medailis-

té. Výsledky dosud nejsou pro FIS. Poté byli sportovci
ještě testováni po každém záznámy.
vodě. Při těchto kontrolách
jim byly odebírány vzorky
MS v lyžování
moči. Celkem byly provedeADV ČR byl po dohodě s me- ny dopingové kontroly u 120
zinárodní lyžařskou federací sportovců. Všechny kontroly
FIS pověřen prováděním do- byly negativní.
pingových kontrol v průbě- Při dopingových kontrolách
hu MS v klasickém lyžování, v rámci MS v Liberci pracokteré se v Liberci konalo od valo celkem 8 dopingových
18.22 do 1.3.2009.
komisařů, z nich tři byli na
Všichni účastníci MS se před místě po celou dobu konání
soutěží podrobili krevním MS. Pro účely vyzvání sportestům, které prováděla od- tovců a jejich doprovodu do
běrová agentura pracující místnosti dopingové kon-

Statistika dopingových kontrol v ČR (únor 2008)

Sport

Při soutěži Mimo soutěž

Celkový počet

atletika
badminton
curling
fotbal
házená
hokej
judo
lyžování
plavání
silový trojboj
snowboarding
veslování
vzpírání
zápas

25
5
8
0
4
20
4
8
18
3
4
5
0
5

3
0
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
7
0

28
5
8
4
4
20
4
11
18
3
4
5
7
5

Celkem sportů

12

4

14

CELKEM KONTROL

109

17

126

Statistika dopingových kontrol v ČR (leden 2008)

Sport

Při soutěži Mimo soutěž

atletika
basketbal
biatlon
box
cyklistika
fotbal
lyžování
přetláčení rukou
rychlobruslení
sáně
tenis
veslování
Celkem sportů

CELKEM KONTROL

11
8
10
0
5
0
11
5
5
3
3
5
10

66

Celkový počet

10
0
0
5
0
4
6
0
0
0
0
0

21
8
10
5
5
4
17
5
5
3
3
5

4

12

25

91

troly měl ADV k dispozici
celkem 20 dobrovolníků (12
chlapců a 8 dívek), kteří byli
před MS pro funkci asistenta
DK (chaperona) vyškoleni.
Z organizačního hlediska
jsme se, zejména zpočátku
MS, potýkali s poměrně velkými a častými problémy.
Nakonec se však tato úskalí
podařilo překonat, aniž by
byla dotčena vysoká kvalita
prováděných dopingových
kontrol. Všem chaperonům
a komisařům tedy patří velký
dík za odvedenou práci.

Konec projektu
Špičkový dánský cyklistický tým Saxo Bank
oﬁciálně ukončil svůj interní antidopingový program. Tým v minulosti
známý jako CSC prováděl tento v cyklistice ojedinělý projekt, aby zaručil čistotu svých oveček.
Nyní však své aktivity
přehodnotil, jelikož UCI
nasazuje novou zbraň
proti dopingu – program
biologických pasů. “UCI
nasadila standart tak
vysoko, že bychom jednoduše tuplovali práci,
prohlásil mluvčí týmu
Bryan Nygaard.

Zkrácený trest
Bývalý kouč rakouského
národního týmu běžců
na lyžích Emil Hoch
bude moci opět trénovat.
Jeho doživotní trest za
držení nelegálních látek
z hlediska dopingu a pomoci sportovcům k dopování, který následoval
po skandálu na olympijských hrách 2006 v Turíně, byl CAS změněn na
trest patnáctiletý.

Chcete pravidelně
dostávat bulletin
nebo si koupit náramek proti dopingu?
Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo
nám napište na
info@antidoping.cz.

