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ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST 

 Antidopingová úmluva UNESCO 
Vláda České republiky na svém zasedání dne 31.června 2006 přijala usnesení č.759, 
ve kterém souhlasí s přijetím Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, doporučuje 
prezidentu republiky, aby Úmluvu po vyslovení souhlasu Parlamentu ČR ratifikoval               
a pověřuje předsedu vlády, aby Úmluvu předložil do obou komor Parlamentu 
k vyslovení souhlasu s ratifikací. 

Dále vláda ukládá předložit k projednání do konce roku 2006 návrh novely zákona 
č.115/2001 Sb.o podpoře sportu, ve znění zákona č.219/2005 Sb., kterým bude 
převedena laboratoř dopingové kontroly z resortu zdravotnictví do resortu školství. 

Dále vláda ukládá předložit do konce roku 2006 návrh zákona o omezení dostupnosti 
látek s dopingovým účinkem. 
 

 Zásady pro snižování státní dotace svazům 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s účinností od 1.5.2006 nové 
Zásady pro snižování státní dotace sportovním svazům při porušení antidopingových 
pravidel. Tyto zásady byly vydány v souladu se Světovým antidopingovým kodexem                     
a přistoupením k Antidopingové úmluvě Rady Evropy. 

více na www.msmt.cz  /mládež a tělovýchova/sport a tělovýchova/agendy/antidoping/ 
zásady pro snižování státní dotace 

 
 ANADO 

Antidopingový výbor ČR uzavřel s účinností od 12.5.2006 s Asociací národních 
antidopingových organizací (ANADO) Smlouvu o zajišťování dopingových kontrol.               
Na jejím základě provádí ADV ČR dopingové kontroly z pověření ANADO u sportovců 
na území  ČR i jiných států. 

 
 

PREVENCE A VÝCHOVA 
 Zakázané léky 

ADV ČR vydal brožuru Doping Zakázané léky – Seznam hromadně vyráběných 
léčivých přípravků obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu a registrovaných 
v ČR k datu 1.4.2006. Brožura je určena zejména  pro lékaře, kteří mají v péči 
sportovce.  

el.verze na www.antidoping.cz    /zakázané prostředky/zakázané léky/ 
 
 Konference České společnosti tělovýchovného lékařství, České 

rehabilitační společnosti a České ortopedické společnosti 
ADV ČR se aktivně zúčastnil konference 23.-25.6.2006 v Táboře. Dr.Nekola vystoupil   
s příspěvkem Aktuální problémy v problematice dopingu ve sportu. 

 
 Fakulta tělesné kultury University Palackého Olomouc 

ADV ČR jednal se zástupci FTK UP v Olomouci o možnosti spolupráce a zařazení 
dopingové problematiky do výukového programu. 

    
 
 
 

http://www.msmt.cz/
http://www.antidoping.cz/
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 Tisková konference Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
ADV ČR se aktivně zúčastnil tiskové konference, na které SZPI prezentovala průběžné 
výsledky kontroly doplňků pro sportovce – největší problémy jsou s označováním, 
anabolika byla ve dvou výrobcích.  

více na www.szpi.cz  
 
 

 Jednání s  výrobci sportovní výživy –  Nutrend a Penco 
ADV ČR navázal kontakt s výrobci doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu 
sportovců –  Nutrend D.S., a.s. a Penco spol.s r.o. ADV ČR jednal se zástupci obou 
společností a navštívil provozovny a výrobu. ADV ČR se zajímal hlavně                           
o zabezpečí celého procesu výroby potravin proti kontaminaci zakázanými dopingovými 
látkami. 

Kontaktní osoby, které poskytnou sportovcům a doprovodnému personálu sportovce 
podrobnější informace z této problematiky /i přímo k jednotlivým výrobkům/ jsou: 
Penco – ing.Jiří Sedláček, CSc., t.č.296792323, e-mail: pencolab@penco.cz
Nutrend – ing.Jana Fládrová, t.č.585153911, e-mail: nutrend@nutrend.cz  
 
 

 
KONTROLNÍ ČINNOST 

 Jednání Rozhodčí komise ČOV 
Rozhodčí komise ČOV vyhověla odvolání Antidopingového výboru ČR proti rozhodnutí 
Disciplinární komise Českého svazu cyklistiky, kterým byl závodníkovi Martinu 
Zlámalíkovi uložen zákaz činnosti na dobu 6 měsíců za porušení antidopingových 
pravidel. Za porušení antidopingového pravidla podle čl. 2.1 Směrnice pro kontrolu                
a postih dopingu ve sportu v České republice byl Martinu Zlámalíkovi odvolacím 
orgánem udělen zákaz činnosti na dobu 2(dvou) roků se začátkem od 8.1.2006. 

 

Rozhodčí komise ČOV zahájila řízení ve věci odvolání Antidopingového výboru ČR proti 
rozhodnutí Disciplinární komise Českého atletického svazu, kterým byl závodník Lukáš 
Milo zproštěn viny z důvodů důkazní nouze ve věci porušení pravidla dle článku 2.2 a 
2.5 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, kterého se měl 
dopustit tím, že se snažil podvádět v průběhu dopingové kontroly. Poté, co se sportovec 
ani jeho právní zástupce dvakrát nedostavili k nařízenému jednání, dospěla Komise 
k názoru, že závodník a jeho právní zástupce maří řádný průběh řízení. Za tohoto stavu 
Komise rozhodla o pozastavení závodní činnosti sportovci až do doby konečného 
rozhodnutí o jeho obvinění. 

 
 Jednání Antidopingové vyšetřovací komise 

David Velička (silový trojboj), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. 
Dopingová kontrola dne 11.3.2006 při Mistrovství Moravy v benchpressu v Krnově 
odhalila v jeho vzorku moči zakázaný metandienon a testosteron (T/E 53); 

Jiří Raška (zápas), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. Dopingová 
kontrola dne 18.2.2006 při turnaji 1. ligy zápasu v Teplicích odhalila v jeho vzorku moči 
zakázaný karboxy – THC (metabolit marihuany) v množství  větším než 15 ng/ml moče; 

 

http://www.szpi.cz/
mailto:pencolab@penco.cz
mailto:nutrend@nutrend.cz
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Petr Kašpar (silový trojboj), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. 
Dopingová kontrola dne 5.3.2006 při Mistrovství Čech v silovém trojboji v Lovosicích 
odhalila v jeho vzorku moči zakázaný drostanolon a testosteron(T/E 9,5); 

Jindřich Popelář (kulturistika), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.3 Směrnice. Dne 
22.4.2006 při MČR v kulturistice mužů v Lysé nad Labem se sportovec odmítl podrobit 
dopingové kontrole; 

Ondřej Šiko (basketbal), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. Dopingová 
kontrola dne 15.2.2006 při utkání Matonni NBL mezi NH Ostrava a Mlékarnou Kunín 
odhalila v jeho vzorku moči zakázaný karboxy – THC (metabolit marihuany) v množství  
větším než 15 ng/ml moče; 

Ondřej Masák (házená), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. Dopingová 
kontrola dne 1.3.2006 při zápase Extraligy házené mužů mezi C.S. CARGO Jičín a HCB 
Karviná odhalila v jeho vzorku moči zakázaný karboxy – THC (metabolit marihuany) v 
množství  větším než 15 ng/ml moče; 
David Fremml (kulturistika), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. 
Dopingová kontrola dne 12.3.2006 mimo soutěž v Brně odhalila v jeho vzorku moči tyto 
zakázané látky: metabolity boldenonu, metabolity stanozololu, metabolit clostebolu, 
clenbuterol a testosteron (T/E 77); 

Jan Kudyn (kulturistika), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.2 Směrnice. Dne 
15.4.2006 při Mistrovství Čech v kulturistice v Praze se sportovec pokusil podvádět v 
průběhu dopingové kontroly; 

 
 Statistika dopingových kontrol za 1. pololetí 2006 

 
 

 
 

 

za ADV ČR: PhDr.Jaroslav Nekola, ředitel 

 

  PŘI SOUTĚŽI MIMO SOUTĚŽ CELKEM 
SPORTŮ       45 97,80% 24 52,20% 46 100% 
KONTROL    673 81,70% 151 18,30% 824 100% 


