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I. PLNÉNÍ PLÁNU HLAVNÍCH ÚKOLŮ ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČR ZA 

ROK 2018 

 
Antidopingový výbor České republiky (dále jen „ADV“) je výhradním odborným pracovištěm 

s celostátní působností, jehož hlavní činností bylo zajištění antidopingového programu v oblasti 

koncepční, kontrolní a osvětově výchovné, a to v návaznosti na Mezinárodní úmluvu proti 

dopingu ve sportu přijatou UNESCO, ratifikovanou prezidentem České republiky a s ohledem na 

Světový antidopingový kodex WADA. 

 

Plnění plánu hlavních úkolů Antidopingového výboru České republiky 

Hlavní úkoly ADV pro rok 2018 byly splněny. V uplynulém roce jsme v souladu s doporučením 

expertní komise Rady Evropy pro vzdělávání akcentovali problematiku vzdělávání na všech 

úrovních jako účinnou zbraň za očistu sportu od dopingu.   

 

Činnost úseků 

 

A. OBLAST VNITROSTÁTNÍ KOORDINACE   

  

Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

1. Spolupráce s Českým olympijským 

výborem, s Českým paralympijským 

výborem  

Mgr. Polák příručka – 15. 1. 2018 

kartička – 19. 1. 2018 

Popis úkolu:  

Před Zimními olympijskými hrami v Pchjongčchangu připraví ADV tiskovinu: „Příručka pro 

sportovce (pro olympioniky a jejich doprovod na OH 2018)“, kterou bude začátkem roku 

distribuovat prostřednictvím ČOV a ČPV. Důležitou a jednoduchou pomůckou bude také 

„Kartička se seznamem zakázaných a povolených léků pro sportovce“, která poskytne okamžitou 

a správnou orientaci v dané problematice.  

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Vydána příručka i kartička. Kartička bude pokračovat v roce 2019. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

2. Spolupráce s dalšími organizacemi  RNDr. Vrabec 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

 RSC – zařazení sportovců resortních sportovních center MŠMT, MO, MV do systému 

ADAMS.  

 Vzdělávací instituce (FTVS UK, FTK UP, FSS MU, Palestra a další) - zajišťování výuky 

o nebezpečí dopingu pro trenérské kvalifikace a výzkumné aktivity. 

 Spolky – ČUS, SSSČR, ČASPV, ČOS a další. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Sportovci RSC zařazeni do systému ADAMS. Úkol bude pokračovat pro rok 2019. 

Splněno zajištění výuky o nebezpečí dopingu, uskutečnilo se celkem 13 přednášek na uvedených 

institucích, úkol bude pokračovat i v roce 2019. 
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B. OBLAST LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

3. Příprava antidopingového programu  RNDr. Vrabec 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Dle novely zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, § 3, připraví ADV antidopingový program, 

střednědobý strategický dokument. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. ADV plní antidopingový program prostřednictvím plnění plánu hlavních úkolů. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

4. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve 

sportu  

RNDr. Chlumský   30. 11. 2018 

Popis úkolu:  

ADV připraví překlad změn příloh Úmluvy pro rok 2019 z anglického do českého jazyka 

a poskytne MŠMT případnou související konzultaci. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Přílohy Úmluvy probíhají legislativním procesem schvalování. Úkol bude pokračovat i 

v roce 2019.  

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

5. Mezinárodního standardu ISCCS RNDr. Vrabec 1. 4. 2018 

Popis úkolu:  

WADA zveřejnila znění Mezinárodního standardu pro shodu smluvních stran s Antidopingovým 

kodexem (ISCCS), který vstoupí v účinnost dne 1. dubna 2018. ADV zajistí jeho překlad 

do českého jazyka, zveřejnění ho na webových stránkách ADV. Zároveň ADV poskytne 

související výklad kodexu s popisem jeho působení a případným ovlivněním činnosti ADV, státní 

správy, sportovního prostředí a bude dbát na jeho dodržování. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. ISCCS byl zveřejněn na webových stránkách ADV v českém překladu. 

 

 
 
C. OBLAST PREVENCE A VÝCHOVY  

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

6. Program antidopingové prevence Mgr. Polák 

RNDr. Chlumský 

31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Aktualizovat program a metodické pokyny pro jednotlivé cílové skupiny sportovní populace 

v souladu s programy WADA. V roce 2018 se uskuteční tisková beseda ADV zaměřená na 

novináře píšící o sportu, kde budou seznámeni s dopingovými případy v ČR a jejich dopady na 
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sportovce. Během roku budou opětovně zajišťovány přednášky a besedy k antidopingové 

prevenci pro sportovní svazy, střední a vysoké školy se sportovním zaměřením. ADV bude 

podílet na doškolování lékařů a dalších zájemců o tuto problematiku z oblasti ekonomie, práva 

a podobně. ADV uskuteční ve spolupráci s ČUS doškolení zaměstnanců tohoto aparátu a také 

trenérů sportovních svazů a zástupců ČOV. ADV bude realizovat modifikovanou formu Outreach 

programu (soutěžní zábavná forma antidopingové prevence) při výchově mladých nadějných 

sportovců a propagovat myšlenky čistého sportu i při nadcházejících významných akcích v roce 

2018 v ČR. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Uskutečnilo se 38 přednášek pro sportovní svazy a 1 beseda s novináři. Úkol bude 

pokračovat i v roce 2019. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

7. Internetový informační servis Mgr. Polák 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Webové stránky ADV budou v průběhu roku dále aktualizovány. V roce 2018 budou doplňovány 

přeložené materiály Kodexu a Směrnice případnými vysvětlivkami z praxe. Bude pokračovat 

vydávání bulletinu ADV, který přináší novinky z této oblasti každý měsíc. Připravujeme mobilní 

aplikaci zakázaných léků v ČR, rovněž v průběhu roku bude k dispozici elektronický výukový 

program ALPHA v české verzi. Současně je na našich webových stránkách kvíz WADA v 

češtině. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno částečně. Trvá dokončit mobilní aplikaci zakázaných léků a přeložit přílohy výukového 

programu. Úkol bude pokračovat také v roce 2019. 

 

 

 

 

D. OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

8. Výzkum a vývoj Mgr. Polák 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

ADV se bude, ve spolupráci s akademickými pracovišti, podílet na výzkumných tématech v 

oblasti zkoumání zdravotních důsledků dopingu, odhalování dopingových látek a metod, vývoji a 

aplikaci vzdělávacích programů. Ve spolupráci se zahraničími subjekty bude ADV využívat 

nových vědeckých poznatků v detekci a odhalování nových látek a metod, k tomu využívat 

dohody WADA a farmaceutických firem. ADV se bude podílet přednáškově i na významné akci 

jako je „symposium sportovní medicíny“, která se uskutečňuje každoročně. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Na symposium sportovní medicíny se uskutečnily 2 přednášky. Úkol bude pokračovat v 

roce 2019. 
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E. OBLAST DOPINGOVÝCH KONTROL  

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

9. Realizace dopingových kontrol RNDr. Chlumský   31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

 Z rozhodnutí ADV bude realizováno 1340 kontrol vzorků moči (požadavek monitorovací 

skupiny Rady Evropy) při soutěžích 1005 a mimo soutěž 335, čímž se splní cíl, aby 

mimosoutěžních kontrol bylo alespoň 25 %. Dále bude provedeno cca 129 odběrů krve. 

Vzhledem k nové struktuře testování, předepsané WADA, bude provedeno více analýz u 

jednotlivých vzorků, čímž vzrostou podstatně náklady. Uskuteční se 69 odběrů krve na 

hematologický pasport, 60-100 odběrů krve na růstový hormon, dále se uskuteční 220 

odběrů moče na EPO a 130-150 odběrů moče na růstové faktory GHRF. Kontroly se 

uskuteční na náklady ADV. 

 Z rozhodnutí WADA budou na základě smlouvy o spolupráci uskutečňovány dopingové 

kontroly podle dodaného rozpisu a kapacitních možností ADV v předpokládaném rozsahu 

cca 75 odběrů na náklady WADA a na přímou objednávku mezinárodních sportovních 

federací. 

 Pro sportovní svazy budou dopingové kontroly zajišťovány při mezinárodních soutěžích v 

obvyklém rozsahu cca 230 - 290 odběrů na náklady pořadatele. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Bylo realizováno 1348 kontrol vzorků moči, 144 odběrů krve, z toho 91 odběrů krve na 

růstový hormon, 276 analýz moči na EPO. Na objednávku mezinárod. federací bylo realizováno 

65 akcí, při nichž bylo odebráno 497 močí a 132 krví (uvedené odběry nejsou zahrnuty 

v celostátní statistice odběrů provedených z rozhodnutí ADV) V roce 2019 bude úkol pokračovat. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

10. Monitorovací systém sportovců Ing. Dolejš 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Registr sportovců bude třeba udržovat v aktuálním stavu pro přípravu mimosoutěžních 

dopingových kontrol. Celkové propojení registru se systémem ADAMS poskytující informace 

z centra WADA se stabilizovalo. V roce 2017 i 2018 prochází ADAMS zásadní novelizací 

i každoroční systematickou kontrolou s možností zavedení změn dle operativního rozhodnutí 

WADA. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. ADAMS aktualizován. Aktualizace bude pokračovat i v roce 2019. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

11. Porušení antidopingových pravidel RNDr. Chlumský 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Bude se týkat projednávání a oznámení přestupku proti antidopingovým pravidlům 

zainteresovaným subjektům. Navrhování postihu sportovním svazům, dozor nad disciplinárním 

řízením ve sportovních svazech. Účast na arbitrážích u „Rozhodčí komise ČOV“. 
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Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Celkem bylo zaznamenáno 23 případů porušení antidopingových pravidel. Úkol 

pokračuje i pro rok 2019. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

12. Udělování terapeutických výjimek MUDr. Paul, 

MUDr. Svoboda 

31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Budou posuzovány žádostí o udělení výjimek pro léčení léky ze skupin zakázaných látek. Vedení 

databáze terapeutických výjimek. Konzultace s ošetřujícími lékaři, doporučení dalších vyšetření, 

spolupráce s odbornými lékařskými pracovišti, vlastní udělování terapeutických výjimek a jejich 

oznámení WADA a mezinárodním sportovním federacím systémem ADAMS. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Bylo uděleno 17 terapeutických výjimek, 2 žádosti byly zamítnuty. Úkol bude 

pokračovat i pro rok 2019. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

13. Audity certifikace ISO 9001: 2009 Ing. Dolejš 30. 9. 2018 

Popis úkolu:  

Bude udržována certifikace systému jakosti Managementu dopingové kontroly a Managementu 

udělování terapeutických výjimek v souladu s Kodexem a „Mezinárodním standardem pro 

terapeutické výjimky“. Platnost certifikátu ADV byla prodloužena do září roku 2018, kdy 

proběhne recertifikace a přechod na novou normu ISO. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Recertifikace proběhla úspěšně stejně jako přechod na novou normu ISO. Platnost 

certifikátu prodloužena do roku 2021. 

 

 

 

 

F. OBLAST MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

14. Rada Evropy – Monitorovací skupina (MG) 

k Antidopingové úmluvě 

RNDr. Chlumský dle plánu MG 

Popis úkolu:  

 Podíl na uskutečňování evropské antidopingové politiky, 

 vypracovat zprávu o plnění Evropské antidopingové úmluvy. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. Zpráva o plnění Evropské antidopingové úmluvy byla odeslána. Tento úkol bude 

pokračovat i v roce 2019. 
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Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

15. WADA - Světová antidopingová agentura RNDr. Chlumský 31. 12. 2018 

Popis úkolu:  

Připomínky k novelizaci Kodexu. 

Popis plnění úkolu v roce 2018:  

Splněno. ADV zaslal v prvním kole připomínkového řízení 3 připomínky. Tento úkol bude 

pokračovat i v roce 2019. 

 

 

 
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ANTIDOPINGOVÉHO PROGRAMU  

Zaměstnanci ADV:  

 8,0 zaměstnanců na pracovní smlouvu (1 ředitel, 4,0 úvazku - zaměstnanci pro 

dopingovou kontrolu, 2 zaměstnanci pro vzdělávání, 1 zaměstnanec pro pracovně-právní, 

mzdovou agendu a ekonomiku), 

 cca 60 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (externí dopingoví komisaři pro 

testování). 

Další externí pracovníci: 

 Rada expertů, poradní orgán pro odbornou spolupráci, 9 osob, 

 Komise pro terapeutické výjimky, poradní sbor lékařů, 6 osob, 

 Komise sportovců, poradní orgán bývalých i aktivních vrcholových sportovců, 7 osob. 

 

Poznámka 

Většina úkolů ADV jsou úkoly průběžné, opakují se každoročně v podobném nebo změněném 

rozsahu s akcentací na problematické nebo základní oblasti činnosti ADV. Jejich prostřednictvím 

ADV naplňuje antidopingový program, který vychází ze Světového antidopingového Kodexu. 

Úkoly ADV byly splněny, jeden z úkolů byl splněn částečně a v jeho plnění se bude pokračovat 

v roce 2019.  

 

 

 

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

Komentář se zaměřuje na konkrétnější rozbor hospodaření s využitím přehledů, které jsou 

zapracovány do stanovených tabulek. Tyto tabulky jsou přílohou tohoto dokumentu. 

Kontrolní a osvětově výchovnou činnost zabezpečoval Programový úsek ve spolupráci 

s externími dopingovými komisaři zaměstnávanými na dohodu o provedení práce. ADV 

zaměstnával cca 60 dopingových komisařů, kteří jsou ve dvouletých cyklech pravidelně 

doškolováni.  Kontrolní činnost úseku spočívala v plánování dopingových kontrol, odběru 

vzorků krve a moči při sportovních soutěžích i mimo ně, spolupráci s laboratořemi, sportovními 

svazy, mezinárodními federacemi a Světovou antidopingovou agenturou (dále jen WADA). 

V případě pozitivního výsledku dopingové kontroly oznámil ADV příslušnému sportovnímu 

svazu a dotčenému sportovci, že byla porušena antidopingová pravidla a dále ADV vystupoval 

jako jeden z účastníků disciplinárního řízení.  
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Další zajišťovanou agendou byl monitoring míst pobytu sportovců zařazených do Národního 

registru pro testování. Sportovci z registru jsou povinni předávat aktuální místa pobytu, vždy 

hodinový časový úsek za den na tříměsíční období dopředu.  

Programový úsek zastřešoval rovněž agendu udělování terapeutických výjimek sportovcům, kteří 

z důvodu nemoci jsou nuceni užívat léky ze seznamu zakázaných léků. Komise pro terapeutické 

výjimky na základě lékařských zpráv posuzuje oprávněnost požadavku sportovce a uděluje 

výjimku v případech, kdy není možné stávající léčbu nahradit jinou, z hlediska antidopingových 

pravidel akceptovatelnou léčbou, se stejným účinkem. Komise pro terapeutické výjimky je 

externím orgánem ADV, jejímiž členy je šest lékařů z různých oborů medicíny. 

Programový úsek zajišťoval také oblast výchovy a vzdělávání. Osvětově výchovná činnost 

spočívá v tvorbě výchovných programů pro jednotlivé skupiny sportovní populace, vydávání 

výchovných a propagačních materiálů, organizování besed a přednášek, výuce antidopingové 

problematiky na školách se sportovním zaměřením. V roce 2018 se uskutečnilo více než 50 

přednášek na různá antidopingová témata v rozsahu jedné až čtyř hodin. ADV vydal jako 

každoročně českou verzi seznamu zakázaných dopingových látek a metod a podílí se na přípravě 

právních předpisů a dalších dokumentů na podporu boje proti dopingu ve sportu. 

Celkové finanční prostředky organizace za hlavní činnost 2018:   

a) ADV hospodařil v roce 2018 s celkovými výnosy 18.406.945,07 Kč. Náklady činily za rok 

2018 18.256.840,72 Kč. Při uvedené výši nákladů a výnosů bylo dosaženo kladného 

hospodářského výsledku 150.104,35 Kč.  

b) Podíl státního rozpočtu na financování činnosti ADV činil 93%. Významnými nákladovými 

položkami byly zejména analýzy (64% provozních nákladů), odběrový materiál (10% 

provozních nákladů) a cestovní náhrady (6,7% provozních nákladů). 

c) Limit prostředků na platy byl plně vyčerpán, limit OON zůstal nedočerpán o 1.467,- Kč. 

Orientační ukazatel zákonné odvody byl nedočerpán o 14.974,- Kč. Nedočerpané prostředky 

jsou součástí kladného hospodářského výsledku. Limit počtu zaměstnanců (8) byl k 31. 12. 

2018 naplněn. Průměrný měsíční plat činil 50.384,- Kč. 

d) ADV hospodařil v roce 2018 se státním příspěvkem v celkové výši 16.999.103,- Kč. 

Rozpočtovým opatřením ze dne 13. 4. 2018 byl navýšen limit OON o 130.000,- Kč při 

současném zvýšení celkové výše státního příspěvku. Důvodem žádosti o navýšení limitu 

OON bylo zvýšení počtu odběrů krve na růstový hormon a biologické pasy a navýšení 

odměny dopingových komisařů. V závěru roku 2018 zažádal ADV v souvislosti se zvýšenou 

poptávkou mezinárodních federací po dopingových kontrolách o přesun 50.000,- Kč z OBV 

na OON. Žádosti bylo vyhověno rozpočtovým opatřením z 5. 11. 2018. 

e) Plán hlavních úkolů po stránce počtu odběrů moče byl naplněn a mírně překročen. Odebráno 

bylo 1348 močí (plánováno 1340) a 144 krví (plánováno 129).  Celkově se podařilo oproti 

předchozím letům zvýšit absolutní množství odebraných močí a krví, ale i množství 

provedených analýz. Z odebraných a analyzovaných vzorků bylo v uplynulém roce 23 

vyhodnoceno jako pozitivní (z toho 8 v odvětví kulturistiky).  

Vlastní výnosy z dopingových kontrol pro externí sportovní subjekty, činily 1.365.089,18 Kč 

oproti rozpočtovaným 670.000,- Kč.  

V roce 2018 se uskutečnilo několik významných mezinárodních sportovních akcí, které měly 

pozitivní dopad na vývoj vlastních výnosů. Jednalo se hlavně o Mistrovství světa v letním 

biatlonu, Světový pohár v biatlonu a Interkontinentální pohár v atletice.   



 
 

9 
 

Z hlediska vývoje nákladů bylo významné zavedení krevních odběrů pro biologické pasy, 

které jsou pro svou vypovídací hodnotu stále více využívány a ze strany WADA požadovány. 

V roce 2017 byly takové odběry udělány pouze 2, v roce 2018 již 53. Se zavedením 

biologických pasů souvisí kromě nákladů na odběry a analýzy i nově vyžadované odborné 

sledování a interpretace biologických pasů, které může provádět pouze akreditovaná 

antidopingová laboratoř. ADV poskytuje tuto službu rakouská laboratoř.  

f) Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy. Využitím státního příspěvku byly naplněny 

plánované cíle v oblasti boje proti dopingu ve sportu.  

 

Peněžní fondy 

1/ Fond odměn byl v roce 2018 doplněn částkou 11.381,- Kč rozdělením kladného 

hospodářského výsledku roku 2017 do fondů. Fond odměn nebyl v roce 2018 čerpán. Fond je 

krytý prostředky na analyticky členěném bankovním účtu vedeném u ČNB. 

2/ Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhaly v souladu se schváleným 

rozpočtem fondu. Pro FKSP je zřízen samostatný bankovní účet u ČNB. Rozdíl mezi stavem 

bankovního účtu a konečným zůstatkem fondu je dán nepřevedeným přídělem z prosincových 

mezd a zaúčtováním faktury uhrazené až v lednu 2019. 

3/ Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku byl v roce 2018 naplněn částkou 

11.381,15 Kč rozdělením kladného hospodářského výsledku roku 2017 do fondů. Rezervní fond 

nebyl z důvodu příznivého vývoje vlastních výnosu a vzniku kladného hospodářského výsledku 

čerpán. 

4/ Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy ve výši 183.114,- Kč. Tvorba FRM odpovídá 

obratu na účtu 551. Z fondu reprodukce majetku bylo 20.490,- Kč použito na pořízení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku. Fond je kryt prostředky na analyticky členěném bankovním 

účtu. 

 

Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 

Z mimorozpočtových zdrojů čerpal ADV v roce 2018 prostředky fondu reprodukce majetku ve 

výši 20.490,- Kč, a to na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.  

Vlastní výnosy ADV plynoucí z realizace dopingových kontrol na zakázku mezinárodních 

federací, WADA a organizátorů mezinárodních sportovních akcí konaných na území ČR dosáhly 

v roce 2018 výše 1.365.089,19 Kč. Celkově bylo takto provedeno 65 akcí, při nichž bylo 

odebráno 497 vzorků moči a 132 vzorků krve. Vlastní výnosy byly použity na provoz organizace 

v souladu s jejími cíli tak, jak bylo plánováno pro rok 2018, tj. zejména na zvýšení počtu 

dopingových kontrol ve prospěch biologických pasů a dodržení struktury prováděných analýz 

v souladu s požadavky „technického dokumentu“ WADA. 

 

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů 

Hospodaření ADV za rok 2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 150.104,35 

Kč. Výsledku bylo dosaženo při dodržování zásad hospodárného využití svěřených prostředků a 

v důsledku pozitivního vývoje na straně vlastních výnosů organizace. V souladu s platným 

zněním zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech navrhujeme následující rozdělení 

kladného hospodářského výsledku do fondů: 75.000,- Kč do fondu odměn a 75.104,35 Kč do 

rezervního fondu. 
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Inventarizace 

V ADV byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni. Plán 

inventur stanovený Příkazem k provedení inventarizace na rok 2018 ze dne 31. 10. 2018 byl 

dodržen ve smyslu termínů i plánovaného rozsahu prací. Inventarizace proběhla v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s pravidly stanovenými vyhláškou č. 270/2010 Sb. 

v platném znění a v souladu s interní směrnicí č. 4/2017.   
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Přípravné inventarizační práce byly zahájeny 3. 12. 2018. Samotná fyzická a dokladová 

inventura majetku a závazků, jejímž výsledkem bylo vyhotovení inventurních soupisů 

jednotlivých inventarizačních položek, byla zahájena dne 31. 12. 2018 a ukončena 26. 1. 2019. 

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U 

inventur byly přítomny osoby odpovědné za majetek. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly 

mezi účetním a inventurním stavem majetku a závazků. 

 

 

Zahraniční pracovní cesty a účast na mezinárodních konferencích 

Zaměstnanci ADV se pravidelně účastní mezinárodních konferencí pořádaných WADA, 

UNESCO a Radou Evropy. Zasedání, kterých se pracovníci ADV ČR účastní, přispívají 

k získávání nových informací, k udržování kontaktů s kolegy z jiných národních 

antidopingových agentur. Dochází také k výměně zkušeností. Účastníci konferencí jsou 

pravidelně informování o novinkách a trendech, ať už v rovině aktivního boje proti dopingu 

(odběry, analýzy, sledování biologických pasů, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení), 

tak i v oblasti prevence, která nabývá stále větší důležitosti. Informace získané účastí na 

mezinárodních konferencích využívá ADV nejen k neustálému zlepšování vzdělávacích 

programů a přednášek realizovaných ve školách, sportovních klubech a svazech, ale zejména ke 

zkvalitňování metod testování. Každoročním bodem programu zasedání WADA je též 

projednávání změn v seznamu zakázaných látek.  

 

Zahraniční pracovní cesty:  

1. Bulharsko, Sofie, 23.-25.1.2018: „Prevence dopingu v profesionálním a amatérském 

sportu prostřednictvím vzdělávání a vyšetřování“ – Hlavními body jednání byly 

ochrana osobních dat, metody účinné spolupráce mezi státními orgány a národními 

antidopingovými organizacemi, důležitost investigativní činnosti v boji proti dopingu, 

úloha vzdělávání. Z účasti na této akci vyplynula potřeba nalézt vhodné metody 

spolupráce mezi MŠMT a ADV ČR. Především pak stanovení řídících metod a 

finančního zajištění fungování ADV ČR. Akce se zúčastnil jeden zaměstnanec při 

celkových nákladech 11.126,- Kč. 

2. Irsko, Dublin, 6.-9.3.2018: Schůze expertní komise Rady Evropy pro vzdělávání a 

doping - Komise se zabývá harmonizací osnov základních, středních i vysokých škol se 

sportovním zaměřením. Prosazuje zavedení problematiky drog a dopingu do škol na 

všech stupních vzdělávání. Akce se zúčastnil jeden zaměstnanec při celkových nákladech 

22.777,- Kč. 

3. Švýcarsko, Lausanne, 20.-24.3.2018: Sympozium WADA – Nejdůležitější akce roku 

pořádaná Světovou antidopingovou agenturou WADA, která se každoročně opakuje 

v obdobném termínu a na stejném místě. Experti z různých odvětví si zde vyměňují 

názory na způsoby boje proti dopingu ve sportu. Navrhují i případné změny klíčového 

dokumentu  - Světového antidopingového kodexu a jeho standardů. Náplní sympozia jsou 

přednášky a workshopy na aktuální témata (např. strategie testování, nakládání 

s výsledky a zajímavé pozitivní případy, základní principy udělování trestů, praktické 

zkušenosti s „inteligentním“ testováním). Jedná se o jedinečné setkání, které nemá 

v kalendářním roce žádné srovnání co do rozsahu i odbornosti v této problematice. Akce 

se zúčastnili dva zaměstnanci při celkových nákladech 60.082,- Kč.   
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4. Kypr, Larnaca, 16.4.2018: Sympozium Rady Evropy – Jednání o nezávislosti 

disciplinárních komisí a o doporučení Monitorovací skupiny Rady Evropy pro předávání 

informací mezi antidopingovými organizacemi a státními institucemi.  V ČR nezávislá 

disciplinární komise navzdory celosvětovému trendu dosud neexistuje.  K jejímu vzniku 

je třeba dosažení konsensu, k čemuž však zatím chybí vůle. Existence takové komise by 

byla nejen jednoznačně prospěšná z hlediska zajištění spravedlnosti rozhodování 

dopingových případů, ale byla by i jasným signálem toho, že se Česká republika drží na 

poli boje proti dopingu mezi vyspělými zeměmi. Akce se zúčastnil jeden zaměstnanec při 

celkových nákladech 16.845,- Kč. 

5. Francie, Štrasburk, 3.-4.5.2018: Monitorovací skupina Rady Evropy – Pravidelné 

zasedání. Jedním z hlavních bodů programu bylo řešení organizovaného dopingu 

v Rusku. Byla podána informace o plánované změně Antidopingové úmluvy Rady 

Evropy. Akce se zúčastnil jeden zaměstnanec při celkových nákladech 5.727,- Kč. 

6. Francie, Štrasburk, 29.10.-1.11.2018: Monitorovací skupina Rady Evropy – 

Pravidelné zasedání. Jedním z hlavních bodů programu bylo schválení seznamu 

zakázaných látek a metod pro rok 2019. Probíralo se i řešení organizovaného dopingu 

v Rusku. Akce se zúčastnil jeden zaměstnanec při celkových nákladech 11.953,- Kč. 

7. Itálie, Řím, 4.-7.11.2018: Sympozium na téma biologický pas sportovce (ABP) – Byly 

prezentovány hlavní poznatky z desetileté historie zavedení ABP sportovců, 

implementace ABP a jeho význam v celé problematice antidopingového hnutí, resp. ve 

vybraných sportovních odvětvích, vyhodnocování ABP a trendy budoucnosti v práci 

s biologickými pasy a steroidními profily sportovců. Z uvedeného vyplývají pro ADV 

ČR vyšší nároky na zdokonalení  systému řízení, realizaci krevních odběrů a 

vyhodnocování ABP sportovců především při spolupráci s mezinárodními sportovními 

federacemi. Akce se zúčastnili tři zaměstnanci při celkových nákladech 63.550,- Kč. 

ADV ČR vynakládá prostředky na zajištění zahraničních pracovních cest s maximální 

hospodárností. Jsou vybírána taková sympozia, setkání a konference, která jsou přínosná a pro 

naše fungování nezbytná.  

 

Vzdělávání a výchova 

a) Přednášková a osvětová činnost 

V oblasti osvětově výchovné činnosti se uskutečnila řada přednášek: 

4. ledna – přednáška tr. licence „B“ (cyklistika – Terezín) 

21. ledna – trenéři licence „B“ VOŠ ČUS (Strahov) 

3. února – přednáška tr. licence „B“(fitness) 

3. února – přednáška trenéři licence „B“, Hradec Králové  

4. února – přednáška – seminář klubů- ragby (Univerzita Pardubice) 

9. února – trenéři lic.“B“Akademie Ronnie (Jiřího nám.) 

12. února – přednáška PALESTRA – bakaláři III.ročník  

17. února – přednáška PALESTRA  - komb. studium  

19. února – přednáška PALESTRA – bakaláři III.ročník  

26. února – přednáška PALESTRA – bakaláři III.ročník  

5. března – přednáška PALESTRA – bakaláři III.ročník  

11. března – přednáška tr. lic. „B“ – MMAA + boj.umění (FTVS UK) 

16. března – přednáška tr. lic. „B“ Akademie Ronnie (Liberec)   
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28. března – přednáška tr.lic. „B“, tenis, Hostivař  

15. dubna – přednáška VOŠ ČUS, Strahov  

4. května – přednáška pro studenty – Příbram, Gymnázium Pod Svatou Horou   

11. května – přednáška Palackého univerzita Olomouc  

11. května – přednáška tr. lic. „B“, Akademie Ronnie 

14. května – přednáška tr. lic.“B“, tenis Prostějov  

18. května – přednáška - Masarykova univerzita Brno 

25. května – přednáška tr. lic. „B“, Akademie Ronnie, Brno   

18. června – přednáška – repre juniorky, Rakovník  

19. června – přednáška – repre junioři, Nymburk  

8. srpna – přednáška, cvičitelé lic. „B“, akademie Ronnie (Jiřího nám.) 

20. září – přednáška trenéři lic. „B“ alp.lyžování VOŠ ČUS  

21. září – přednáška přednáška tr. lic. „B“ fitness Karlovy Vary  

22. září – přednáška trenéři lic. „B“, akrob. rock and roll, VOŠ ČUS 

10. října – přednáška pro zaměstnance MeDitorial, P2, Šafaříkova 17  

12. října – přednáška pro trenéry MMA, FTVS UK Veleslavín  

21. listopadu – přednáška pro sportovní svazy (Strahov), téma: průběh dopingové kontroly 

8. prosince – přednáška – zápas, Olymp – „Rota“ 

b) Tiskoviny a další výukové materiály: 

- Kartička povolené/zakázané léky (leden), dotisk (květen) 

- Zakázané léky 2018 (leden) 

- Průběh dopingové kontroly – II. pozměněné vydání 

- Plakát – „kulturista“ – nebezpečí anabolických steroidů – formát A5 

- Bulletin – 11 vydání/rok 

- Překlad do češtiny výukového programu ALPHA  

c) Styk s médii: 

5. února – Radiožurnál – téma: Doping ruských sportovců 

8. února – iRozhlas – téma: Doping u nás v 70. a 80. letech 

27. března – Rádio Impuls – Doping v Rusku + info z WADA  

27. března – Česká televize – zpravodajství – Doping v Rusku + novinky WADA  

27. března – Radiožurnál – Doping v Rusku + novinky WADA  

27. března – Česká sportovní tisková agentura – Doping v Rusku + novinky WADA  

27. března – Český rozhlas II – Doping v Rusku + novinky WADA  

11. dubna – Právo - Doping v Rusku + novinky WADA  

28. května – televize Seznam.cz - rozhovor v 16:00 (30 minut) 

24. září – ČRo Radiožurnál - zahájení činnosti nové RUSADA – názor  

20. října – ČRo Radiožurnál – činnost RUSADA – inspekční návštěva WADA  

15. listopadu- rozhovor pro TV Extra cz. (internet) o anabolických steroidech ve fitness 

centrech v ČR  

20. listopadu – ČRo Radiožurnál – zasedání VV a ŘV WADA – Baku  

Tisková konference: 27. března - Klub MAT, Karlovo nám, Praha 2, 11:00 – 13:00, téma: 

doping v Rusku, novinky ze zasedání WADA v Lausanne a expertní komise Rady Evropy 

v Dublinu. 
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d) Rada expertů 

8. června od 11:00 – Klub MAT, Karlovo nám., Praha 2 

13. prosince od 11:00 – Klub MAT 

e) Spolupráce se studenty 

- Absolventská práce – ATVS Palestra o Lanci Armstrongovi „Největší dopingový případ 

historie“, obhajoba 6. 6. 2018 – předkladatel uspěl. 

- Absolventská práce - VOŠ ČUS na téma: “Informovanost sportovců o patřičnosti 

vybraných léků a doplňků stravy jako látek řazených k dopingovým“ – zatím pokračuje.  

 

Statistické ukazatele 

Případy porušení antidopingových pravidel projednané disciplinárními orgány v ČR a případy 

porušení antidopingových pravidel českými sportovci projednané mezinárodní sportovní 

federací. V následujících tabulkách jsou uvedené přehledné údaje za rok 2018. 
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II. PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLŮ ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČR NA ROK 2019 

 
Antidopingový výbor České republiky (dále jen „ADV“) je národní antidopingovou organizací, 

odpovědnou za uplatňování antidopingového programu v České republice. 

Plán hlavních úkolů ADV vychází z plnění závazků České republiky, která ratifikovala 

„Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu“ přijatou UNESCO (Sbírka mezinárodních smluv, 

sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007). Většina úkolů ADV jsou úkoly průběžné, 

opakují se každoročně v podobném nebo změněném rozsahu s akcentací na problematické nebo 

základní oblasti činnosti ADV. Jejich prostřednictvím ADV naplňuje antidopingový program, 

který vychází ze Světového antidopingového Kodexu.  

Pro rok 2019 jsou úkoly rozšířeny o přípravu nových webových stránek, zahájení činnosti 

Komise sportovců ADV, připomínky k novelizaci Světového antidopingového Kodexu, 

„Outreach“ program na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci (soutěžní, zábavná forma 

antidopingového programu), vydání elektronických učebních textů pro střední školy 

prostřednictvím Palestry v rámci grantu MŠMT.  

Inovací pro rok 2019 je spolupráce ADV s nově vzniklou Komisí sportovců ADV, která bude 

prezentovat práva a stanoviska sportovců, poskytovat sportovcům přehled o jejich postavení 

a odpovědnosti v oblasti boje proti dopingu a zároveň zajišťovat pro tuto oblast odbornou 

a poradní gesci pro ředitele ADV. Komise sportovců ADV bude aktivně spolupracovat se 

sportovními subjekty a sportovci a spoluvytvářet konstruktivní zpětnou vazbu v oblasti boje proti 

dopingu. Jejím prostřednictvím by se mezi sportovci a sportovní veřejností mělo zvyšovat 

povědomí o boji proti dopingu.  

V roce 2019 se plánuje příprava nových webových stránek ADV tak, aby byly hlavním 

komunikačním zdrojem směrem k veřejnosti. Stránky by měly být zdrojem informací pro 

sportovce, trenéry a novináře. Zejména bude zvýrazněna grafika, přidány fotografie, rozšířena 

statistika doplněná o související grafy. 

ADV stanovuje na rok 2019 úkoly rozdělené do pěti oblastí: 

A. oblast koordinace antidopingového programu v ČR, 

B. oblast prevence, výchovy a vzdělávání, 

C. oblast nových poznatků v antidopingu, 

D. oblast dopingových kontrol,  

E. oblast mezinárodní spolupráce. 

 

 

A. OBLAST KOORDINACE ANTIDOPINGOVÉHO PROGRAMU V ČR 

  

Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

1. Příprava antidopingového programu  Ředitel ADV 31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Vzhledem k přípravě nového antidopingového Kodexu, platného od roku 2021 předpokládá ADV 

přípravu střednědobého dokumentu v roce 2020, tak aby byl v souladu s Kodexem. V současné 

době ADV plní antidopingový program prostřednictvím plnění plánu hlavních úkolů, kde jsou 

identifikovány základní oblasti antidopingového programu. 
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Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

2. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve 

sportu  

Vedoucí 

programového úseku   

30. 11. 2019 

Popis úkolu:  

ADV připraví překlad změn příloh Úmluvy pro rok 2020 z anglického do českého jazyka 

a poskytne MŠMT případnou související konzultaci v návaznosti na stávající Světový 

antidopingový kodex platný do 31. 12. 2020. 

 

  
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

3. Spolupráce s Českým olympijským 

výborem   

Pracovník  

pro vzdělávání 

příručka – 31. 12. 2019 

kartička – 15. 1. 2019 

Popis úkolu:  

Před Letními olympijskými hrami v Tokiu připravuje ADV tiskovinu: „Příručka pro sportovce 

(pro olympioniky a jejich doprovod na OH 2020)“, kterou bude distribuovat prostřednictvím 

ČOV a ČPV. Důležitou a jednoduchou pomůckou bude také „Kartička se seznamem zakázaných 

a povolených léků pro sportovce“, která poskytne okamžitou a správnou orientaci v dané 

problematice.  

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

4.  Spolupráce s rezortními sportovními 

centry  

 Spolupráce se spolky: ČUS, SSSČR, 

ČASPV, ČOS.. 

Vedoucí programového 

úseku,  

Pracovník  

pro vzdělávání 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Zařazení sportovců rezortních sportovních center MŠMT, MO, MV do národního registru pro 

testování a realizace školení.  

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

5. Spolupráce se vzdělávacími 

institucemi  

Vedoucí programového úseku,  

Pracovník pro vzdělávání 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Zajišťování výuky o nebezpečí dopingu pro studenty a trenéry ve vzdělávacích institucích (FTVS 

UK, FTK UP, FSS MU, Palestra atd.). 

 
 

B. OBLAST PREVENCE, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

6. Program antidopingové prevence Pracovník  

pro vzdělávání 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Aktualizovat program a metodické pokyny pro jednotlivé cílové skupiny sportovní populace 
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v souladu s programy WADA. V roce 2019 se uskuteční tisková beseda ADV zaměřená na 

novináře píšící o sportu, kde budou seznámeni s hodnocením plánu činnosti za rok 2018 a plánem 

na letošní rok. Během roku budou opětovně zajišťovány přednášky a besedy k antidopingové 

prevenci pro sportovní svazy, základní, střední a vysoké školy především se sportovním 

zaměřením. ADV se bude podílet i na doškolování lékařů a dalších zájemců o tuto problematiku. 

ADV uskuteční ve spolupráci s ČUS doškolení zaměstnanců tohoto aparátu a také trenérů 

sportovních svazů. ADV bude realizovat modifikovanou formu Outreach programu (soutěžní, 

zábavná forma antidopingové prevence) při Olympiádě dětí a mládeže v Liberci (23. – 28. 6. 

2019) i při významných akcích v roce 2019 v ČR. 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

7. Internetový informační servis Pracovník  

pro vzdělávání 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Webové stránky ADV budou v průběhu roku nově aktualizovány. V roce 2019 budou 

zveřejňovány případné doplňky a změny Kodexu a jeho Standardů.  Bude pokračovat vydávání 

bulletinu ADV, který přináší novinky z této oblasti každý měsíc. Připravujeme mobilní aplikaci 

zakázaných léků v ČR, rovněž v průběhu roku bude k dispozici elektronický výukový program 

ALPHA v české verzi.  

 

 

Konference v ČR 

21. – 22. březen – Sympozium sportovní medicíny – Kunětická hora, golfový rezort 

Přednáška: M.Polák – Doping v Rusku 

                   J. Chlumský – Novinky v antidopingu v roce 2019 

 

 

 

C. OBLAST NOVÝCH POZNATKŮ V ANTIDOPINGU 
 

Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

8. Nové poznatky v antidopingu Pracovník  

pro vzdělávání 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

ADV se bude, ve spolupráci s akademickými pracovišti, podílet na výzkumných tématech v 

oblasti dopingu zejména mezi mládeží v ČR a rozvíjet síť vzdělávacích programů. Do konce roku 

2019 bude zveřejněn nový elektronický vzdělávací program, který je částečně financován 

z prostředků EU. Ve spolupráci se zahraničími subjekty bude ADV využívat nových vědeckých 

poznatků v detekci a odhalování nových látek a metod a k tomu využívat dohody WADA a 

farmaceutických firem. ADV se bude podílet přednáškově také na významné vzdělávací akci 

„Symposium sportovní medicíny“, která se uskutečňuje každoročně. 

 

 

  



 
 

21 
 

D. OBLAST DOPINGOVÝCH KONTROL  

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

9. Realizace dopingových kontrol Vedoucí 

programového úseku 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

 Z rozhodnutí ADV bude realizováno 1404 kontrol vzorků moči (požadavek monitorovací 

skupiny Rady Evropy) při soutěžích 1008 a mimo soutěž 396, čímž se splní cíl, aby 

mimosoutěžních kontrol bylo alespoň 25 %. Dále bude provedeno cca 152 odběrů krve. 

Vzhledem k nové struktuře testování, předepsané WADA, bude provedeno více analýz u 

jednotlivých vzorků, čímž vzrostou podstatně náklady. Uskuteční se 54 odběrů krve na 

hematologický pasport, cca 98 odběrů krve na růstový hormon, dále se uskuteční 281 

analýz moči na EPO a 195 analýz moči na růstové faktory. Kontroly se uskuteční na 

náklady ADV. 

 Z rozhodnutí WADA (nebo mezinárodních sportovních federací) budou na základě 

smlouvy o spolupráci uskutečňovány dopingové kontroly podle dodaného rozpisu a 

kapacitních možností ADV v předpokládaném rozsahu cca 75 odběrů na náklady WADA 

a na přímou objednávku mezinárodních sportovních federací. 

 Pro sportovní svazy budou dopingové kontroly zajišťovány při mezinárodních soutěžích v 

obvyklém rozsahu cca 230 - 290 odběrů na náklady pořadatele (účtovány budou režijní 

ceny ADV). 
 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

10. Monitorovací systém sportovců Management 

monitoringu 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Registr sportovců bude třeba udržovat v aktuálním stavu pro přípravu mimosoutěžních 

dopingových kontrol. Celkové propojení registru s  Antidopingovým systémem správy a řízení 

(dále jen „ ADAMS“) poskytující informace z centra WADA se stabilizovalo. Každoročně 

prochází ADAMS určitou novelizací i každoroční systematickou kontrolou s možností zavedení 

změn dle operativního rozhodnutí WADA. 

 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

11. Porušení antidopingových pravidel Vedoucí 

programového úseku 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Bude se týkat projednávání a oznámení přestupku proti antidopingovým pravidlům 

zainteresovaným subjektům. Navrhování postihu sportovním svazům, dozor nad disciplinárním 

řízením ve sportovních svazech. Účast na arbitrážích u Rozhodčí komise ČOV. 
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Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

12. Udělování terapeutických 

výjimek 

Předseda komise pro 

terapeutické výjimky,  

Vedoucí programového úseku 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Budou posuzovány žádosti o udělení výjimek pro léčení léky ze skupin zakázaných látek a 

vedena databáze terapeutických výjimek. Konzultace s ošetřujícími lékaři, doporučení dalších 

vyšetření, spolupráce s odbornými lékařskými pracovišti, vlastní udělování terapeutických 

výjimek a jejich oznámení WADA a mezinárodním sportovním federacím prostřednictvím 

systému ADAMS. 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

13. Audity certifikace ISO 9001: 2016 Management monitoringu 6. 10. 2021 

Popis úkolu:  

Bude udržována certifikace systému jakosti Managementu dopingové kontroly a Managementu 

udělování terapeutických výjimek v souladu s Kodexem a „Mezinárodním standardem pro 

terapeutické výjimky“. Platnost certifikátu ADV byla prodloužena do října roku 2021. 

 

 

E. MEZINÁRODNÍ OBLAST  
 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

14. Rada Evropy – Monitorovací skupina 

(MG) k Antidopingové úmluvě 

Vedoucí 

programového úseku 

dle plánu MG 

Popis úkolu:  

 Podíl na uskutečňování evropské antidopingové politiky, 

 vypracovat zprávu o plnění Evropské antidopingové úmluvy. 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

15. UNESCO  - Organizace OSN 

pro vzdělání, vědu a kulturu 

Ředitel ADV,  

Vedoucí programového úseku,  

Pracovník pro vzdělávání 

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

ADV se bude podílet na spolupráci, vyplňovat zprávy o dodržování Mezinárodní úmluvy proti 

dopingu ve sportu. 

 

 
Číslo Název úkolu Zodpovídá Termín 

16. WADA - Světová antidopingová 

agentura 

Ředitel ADV,  

Vedoucí programového úseku  

31. 12. 2019 

Popis úkolu:  

Připomínky k novele Kodexu a jeho Standardů (III. a IV fáze, celková uzávěrka je 30. září 2019). 
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ANTIDOPINGOVÉHO PROGRAMU  

 

Zaměstnanci ADV  

 8,0 zaměstnanců na pracovní smlouvu (1 ředitel, 1 zástupce ředitele, 3 zaměstnanci pro 

dopingovou kontrolu, 1 zaměstnanec pro vzdělávání, 1 zaměstnanec pro mzdovou agendu 

a ekonomiku, 1 zaměstnanec pro právní agendu), 

 cca 60 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (externí dopingoví komisaři pro 

testování). 

 

Poradní orgány 

 Rada expertů, poradní orgán pro odbornou spolupráci, 9 osob, 

 Komise pro terapeutické výjimky, poradní sbor lékařů, 6 osob, 

 Komise sportovců ADV, poradní orgán pro oblast prevence dopingu, je tvořen z 

bývalých i aktivních vrcholových sportovců, 7 osob. 

 

 

 

ROZPOČET ADV PRO ROK 2019 

 

Náklady na provoz celkem v Kč 19 944 383 

Výnosy celkem 1 150 000 

Výnosy bez zapojení fondů 1 100 000 

Zapojení RF 50 000 

Příspěvek na provoz celkem 18 794 383 

Limit mzdových prostředků 5 279 052 

v tom: limit prostředků na platy 4 364 870 

              limit OON 914 182 

Ostatní běžné výdaje 13 515 331 

v tom: zákonné odvody  1 499 037 

              příděl do FKSP 87 297 

              provozní běžné výdaje 11 928 997 

Limit počtu zaměstnanců 8 

 


