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ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST
¾ Antidopingová úmluva UNESCO
Po podepsání ratifikační listiny dne 27. března 2007 prezidentem republiky a po
jejich uložení v depozitáři UNESCO se Česká republika stala padesátou zemí na
světě, která úmluvu ratifikovala. Po uplynutí lhůty po uložení listiny vstoupila Úmluva
v platnost pro Českou republiku 1. června 2007. V současné době probíhá proces
zveřejnění Úmluvy ve Sbírce mezinárodních smluv. Úmluva se podle článku 10
ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy České republiky stává součástí řádu
s předností před zákonem.
¾ Zákon o omezení dostupnosti látek a metod s dopingovým účinkem
Na základě vznesených připomínek (připomínkové řízení na MŠMT) jsou
v přípravě návrhu zákona důrazněji rozlišeny dopingové látky s větší společenskou
nebezpečností, kde nedovolené zacházení s nimi bude kvalifikováno jako trestný
čin. Půjde o látky s anabolickým účinkem, některé další hormony jako erytropoetin,
růstový hormon, gonadotropiny, inzulin a látky s antiestrogenní aktivitou. Podmínkou
je, aby tato skutková podstata trestního činu byla součástí trestního zákoníku.
V rámci připomínkového řízení k tomuto kodexu byla předložena novela § 177,
který se doposud týkal pouze podávání anabolických látek mládeži, která tuto
skutkovou podstatu rozšiřuje věcně na držení zakázané látky, opakované
obchodování, podávání nebo navádění k užití této látky za jiným než léčebným
účelem a nikoliv jen se zaměřením na mládež. Samotné použití zakázaných látek
sportovcem bude i nadále řešeno jako přestupek proti pravidlu o zákazu užívání
dopingových látek a metod ve sportu.
¾ Novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu
Novela především zpřesňuje postavení Antidopingového výboru ČR
vyjádřené zákonem jako příspěvkovou organizaci MŠMT zabezpečující
antidopingový program. Dále novela nově řeší zřízení laboratoře dopingové kontroly
jako příspěvkové organizace MŠMT. Nově také zpřesňuje možnost věcného a
finančního ocenění sportovcům a dalším osobám za mimořádné činy ve sportu a
možnosti vydávání odborně-metodických materiálů. Novela byla schválena poradou
vedení MŠMT a je připravena k mezirezortnímu připomínkovému řízení.
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KONTROLNÍ ČINNOST
¾ Statistika dopingových kontrol květen – červen 2007

SPORT
atletika
baseball
biatlon
box
cyklistika
hokejbal
kanoe-rychlost
kanoe-slalom
kulturistika
lyžování
naturkulturistika
nohejbal
plavání
rugby
silový trojboj
softball
sport. gymnastika
šerm
triatlon
veslování
vodní pólo
zápas
CELKEM KONTROL

SOUTĚŽ
VZORKŮ
29
12
4
5
14
4
11
4
15
0
5
4
16
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8
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4
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4
3
175

MIMO
SOUTĚŽ CELKEM
VZORKŮ VZORKŮ
9
38
0
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0
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0
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1
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0
4
0
15
4
4
0
5
0
4
2
18
0
8
1
10
0
8
5
5
0
4
0
10
9
15
0
4
3
6
34
209

¾ Antidopingová vyšetřovací komise (AVK)
AVK se zabývala těmito případy:
Ondřej Horyna * 18.2.1987 – běh na lyžích - porušení antidopingového pravidla 2.1
Směrnice, při Českém poháru v běhu na lyžích dne 7.1.2007 – prednisolon a jeho
metabolity.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA – AVK dospěla k závěru,
že sportovec věrohodně neprokázal, jakým způsobem se zakázaná látka dostala do
jeho těla, a tedy při rozhodování o trestu se musí použít ustanovení čl. 10.3
Směrnice. V současné době sportovec podal proti rozhodnutí AVK odvolání, ve
kterém poskytnul již několikátou verzi své obhajoby a AVK k tomuto odvolání ve
spolupráci s odborníky sepisuje svůj posudek.
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Lukáš Křenek * 14.4.1980 – snooker - porušení antidopingového pravidla 2.1
Směrnice, při MČR 8.2.2007 – karboxy THC – metabolit marihuany.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Disciplinární postih udělený Českomoravským billiardovým svazem: 6 měsíců
Jaroslava Vaněčková * 8.6.1977 – atletika - porušení antidopingového pravidla 2.1
Směrnice, při halovém MČR 24.2.2007 – prednisolon a jeho metabolity.
Rozhodnutí AVK ještě nepadlo, neboť sportovkyně v těchto dnech postupuje
vyšetření na endokrinologickém ústavu v Praze. Výsledky tohoto vyšetření dále
ovlivní rozhodování AVK.
Metoděj Vašut * 8.9.1989 – lední hokej - porušení antidopingového pravidla 2.1
Směrnice, při Extralize juniorů 2.3.2007 – karboxy THC – metabolit marihuany.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Disciplinární postih zatím neudělen.
PREVENCE A VÝCHOVA
Na konci května vyšel nový seznam Zakázaných léků zahrnující všechny
hromadně vyráběné léky s obsahem zakázaných látek z hlediska dopingu, které
jsou v České republice registrovány. Tento seznam je platný k datu 1.4. 2007 a
sportovcům bude sloužit v průběhu následujících dvanácti měsíců. Pokud byste rádi
dostali jeho výtisk, neprodleně nás kontaktujte.
Jednání ohledně založení sítě antidopingových agentur a laboratoří sídlících
ve státech Evropské unie proběhlo na konci června v Bruselu. Síť ponese název EU
Anti-Doping Network a bude se zabývat především výměnou novinek a informací či
spoluprácí na poli výzkumů, prevence, vzdělávání apod.
Na webových stránkách WADA www.wada-ama.org je od poloviny června
také dopingový kvíz v českém jazyce. Každý si tak může otestovat svoje znalosti
zakázaných látek, antidopingových pravidel či práv a povinností sportovce.
INFORMACE ZE ZAHRANÍČÍ
Dopingový skandál obřích rozměrů se v květnu roztočil v profesionální
cyklistice. S přiznáními o použití nedovolených prostředků se přímo roztrhl pytel. A
výsledek? Loňský vítěz Gira d´Italia Ivan Basso nesmí miomo jiné dva roky závodit
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za pokus o užívání zakázaných látek a metod a za vlastnění zakázaných látek a
metod. Bjarnu Riisovi z Dánska bylo odebráno vítězství na Tour de France z roku
1996, o zelený trikot ze stejného roku přišel Eric Zabel. Otazník visí i nadále nad
dalším členem bývalé stáje Telekom Janem Ullrichem.
S novým testem na růstový hormon přišel za podpory WADA australský lékař
Ken Ho. Zaměřil se na hledání proteinů vzniklých aplikací růstového hormonu. Spolu
s použitím stávajícího testu na odhalení přímo syntetického růstového hormonu se
tak zvyšuje pravděpodobnost nalezení růstového hormonu.
S bojem proti dopingu začnou co neviděl i profesinální golfisté. Od ledna
příštího roku budou muset začít podstupovat dopingové zkoušky v rámci elitního
okruhu PGA.
Doživotní zákaz dostal naturalizovaný australský vzpěrač Sevdalin Marinov.
Olympijský vítěz ze Soulu 1988 a trojnásobný mistr světa byl poprvé pozitivně
testován v roce 1995 ještě v dresu Bulharska na anabolické steroidy a vysloužil si
dva roky. Nynější trest mu náleží za držení nedovolených podpůrných látek jako
testosteron a anabolické steroidy, které u něj pollcejní razie nalezla v roce 2003.
Marinov naposledy působil jako šéftrenér australskému juniorskému výběru.
Organizovaný boj proti dopingu expandoval do dalších částí světa.
Regionální antidopingové organizace otevřely své kanceláře v Kamerunu za
Střední Afriku, Bělorusku za Východní Evropu a na Maledivách za Jižní Asii.
INFORMACE ADV ČR
Zpřísněný postup komisařů při dopingové kontrole byl zdůrazněn na
školení WADA v Norsku. Důsledně by se mělo přistupovat ke kontrole od samotné
výzvy až po vlastní odběr vzorku, aby se zamezilo možným podvodům při odběru.
Dále byly probírány situace při odmítnutí dopingové kontroly a nedostavení se
k dopingové kontrole.
Hlavním tématem workshopu organizace ANADO (Asociace národních
antidopingových organizací) v polském Pultusku na začátku května byly
navrhované změny v nově připravované verzi Kodexu. Změny se budou dotýkat
všech oblastí stávajícího kodexu, sportovci však nejvýrazněji pocítí změny
v oblasti standardu pro testování (informace o místech pobytu a nezastižení) a
sankce za porušení AD pravidel. Cílem je sankční spektrum rozšířit oběma směry
a poskytování míst pobytu zpřísnit. Především pak sčítat nezastižení sportovců a
neposkytování míst pobytu dohromady jako tzv. „failure“. Dalším významným
bodem jednání bylo téma globální informační databáze ADAMS, jejíž využití se ve
velmi krátké době jeví jako nezbytně nutné.
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ADV ČR očekává po prázdinách spuštění nové verze webových stránech
www.antidoping.cz, kde budou uživatelé moci nalézt nově například aktuality,
dokumenty ke stažení či zajímavosti.
Pokud si přejete dostávat tento pravidelný informační bulletin rovnou do své
emailové schránky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na níže uvedené
telefonní číslo nebo emailem na info@antidoping.cz.

za ADV ČR: PhDr.Jaroslav Nekola, ředitel
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