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I. ROČNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČR ZA 

ROK 2017 

 

 

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 na Světový antidopingový kodex WADA. 

 

 

1. Činnost úseků 

 

Kontrolní činnost zabezpečoval Úsek dopingových kontrol a monitoringu ve spolupráci 

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

spolupracoval s cca 50 dopingovými komisaři, kteří jsou ve dvouletých cyklech pravidelně 

doškolováni. V roce 2017 se konalo doškolení stávajících a nábor nových komisařů tak, aby 

bylo zajištěno co možná nejrovnoměrnější pokrytí území ČR a aby se také dosáhlo co 

nejefektivnější vynakládání prostředků na cestovné.  Činnost úseku spočívala v plánování 

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 pozitivních dopingových případů oznamuje ADV příslušnému sportovnímu svazu a 

dotčenému sportovci, že byla porušena antidopingová pravidla, a dále ADV vystupuje jako 

jeden z účastníků disciplinárního řízení. 

 

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 denně na tříměsíční období dopředu.  

 

Úsek dopingových kontrol a monitoringu rovněž zabezpečil agendu udělování terapeutických 

výjimek sportovcům, kteří z důvodu nemoci byli nuceni užívat léky ze seznamu zakázaných 

léků. Komise pro terapeutické výjimky na základě lékařských zpráv posuzovala oprávněnost 

žádosti sportovce a udělovala výjimku v případech, kdy není možné stávající léčbu nahradit 

jinou, z hlediska antidopingových pravidel akceptovatelnou léčbou se stejným účinkem. 

 

Činnost Úseku vzdělávání a výchovy spočívala 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. 

ADV vydal jako každoročně českou verzi seznamu zakázaných dopingových látek a metod.  

 

 

2. Ekonomické zabezpečení 

 

a) ADV hospodařil v roce 2017 s celkovými výnosy 15.653.496,12 Kč. Náklady za rok 

2017 byly 15.630.733,97 Kč. Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku 

22.762,15 Kč.  

 



b) Podíl státního rozpočtu na financování činnosti ADV činil 92 %. Významnými 

nákladovými položkami jsou analýzy (67 % provozních nákladů), odběrový materiál 

(9,8 % provozních nákladů) a cestovní náhrady (6,9 % provozních nákladů). 

 

c) Limit prostředků na platy zůstal nedočerpán o 607,- Kč, limit OON o 2.631,- Kč. 

Orientační ukazatel zákonné odvody byl nedočerpán o 15.180,- Kč. Nedočerpané 

prostředky jsou součástí kladného hospodářského výsledku. Limit počtu zaměstnanců 

(6) byl naplněn po celý rok 2017. Průměrný plat činil 42.863,- Kč. 

 

d) ADV hospodařil v roce 2017 se státním příspěvkem v celkové výši 14.396.098,- Kč. 

Rozpočtovým opatřením ze dne 20. 6. 2017 byl navýšen limit OON o 50.000,- Kč při 

současném snížení prostředků na OBV, bez vlivu na výši státního příspěvku. 

Důvodem žádosti o přesun ve prospěch OON byla zvýšená potřeba prostředků na 

výplaty dopingových komisařů za kontroly prováděné na objednávku WADA a 

mezinárodních federací. V souvislosti s NV č. 168/2017 byl rozpočtovým opatřením 

ze dne 10. 8. 2017 navýšen státní příspěvek o 137.530,- Kč (platy a související 

odvody). S dalším NV č. 340/2017 byl státní příspěvek rozpočtovým opatřením ze dne 

16. 11. 2017 navýšen o 60.005,- Kč (platy a související odvody).  

 

e) Plán hlavních úkolů po stránce počtu odběrů moči byl naplněn a díky vyšším vlastním 

výnosům i překročen. Odběrů vzorků krve bylo uděláno o něco méně ve prospěch 

odběrů vzorků moči. Odebráno bylo 1360 vzorků moči (plánováno 1320) a 63 vzorků 

krve (plánováno 80).  Celkově se podařilo nejen zvýšit absolutní množství odebraných 

vzorků moči, ale i množství provedených analýz. Z odebraných a analyzovaných 

vzorků bylo v uplynulém roce 21 vyhodnoceno jako pozitivní (z toho 10 v odvětví 

kulturistiky).  

 

Vlastní výnosy z dopingových kontrol pro externí sportovní subjekty činily 

1.207.398,12 Kč oproti rozpočtovaným 670.000,- Kč.  

 

Pozitivní vliv na hospodaření mělo posílení kurzu koruny, které zlevnilo 

nejvýznamnější nákladovou položku, a to náklady na analyzování odebraných vzorků 

prováděné převážně v nejbližší antidopingové laboratoři v Německu (Kreischa u 

Drážďan). Náklady na analýzy činily v loňském roce 7.093.800,- Kč, tedy zhruba 67 

% provozních nákladů. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu prostředků 

vynaložených na analýzy o cca 440.000,- Kč, což souvisí se závaznými požadavky 

WADA na strukturu speciálních analýz, které jsou finančně náročnější. Zpevňování 

koruny zlevnilo i další významnou položku ve výdajích ADV, a to materiál na odběry 

vzorků, který je dovážen ze Švýcarska. V roce 2017 byl použit materiál za 1.046.691,- 

Kč, tedy cca 9,8 % provozních nákladů. 

 

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

naplněny plánované cíle v oblasti boje proti dopingu ve sportu.  

 

 

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů 

Hospodaření ADV za rok 2017 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 

22.762,15 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: 

18.000,- Kč do fondu odměn a 4.762,15 Kč do rezervního fondu. Celkový přehled uvádí 

následující tabulka, včetně komentáře. 

 

 
 

 

Přehled o závazcích a pohledávkách 

K 31. 12. 2017 eviduje ADV krátkodobé závazky do doby splatnosti v celkové výši 

17.065.490,12 Kč.  

 14.396.098,- Kč - konečný zůstatek účtu 374 přijaté zálohy na transfery, na němž jsou 

evidované prostředky přijaté ze SR, 



 73.706,03 Kč – krátkodobé závazky za dodavateli, 

 333.549,- Kč – závazky za zaměstnanci z titulu mezd a cestovních náhrad a závazek 

za insolvenčním správcem (exekuce na mzdu zaměstnance), 

 164.819,- Kč – závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a odvodu daně z příjmu, 

 2.097.318,09 Kč – výdaje příštích období a dohadné účty pasivní zejména z titulu 

nákladů na analýzy vzorků z roku 2017. 

K 31. 12. 2017 eviduje ADV krátkodobé pohledávky do doby splatnosti v celkové výši 

14.512.528,62 Kč.  

 14.396.098,- Kč - konečný stav účtu 388 dohadné účty aktivní (příspěvek na provoz 

zúčtovaný počátkem roku 2018),  

 50.878,62 Kč - krátkodobé pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, které 

byly uhrazeny počátkem roku 2018,  

 3.571,- Kč - záloha na energie a služby spojené s užíváním kanceláří,  

 61.981,- Kč - náklady příštích období z dodavatelsko-odběratelských vztahů.  

K 31. 12. 2017 nebyly evidovány žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. K neuhrazení 

závazků ve lhůtě splatnosti docházelo v průběhu roku jen výjimečně, neboť ADV 

spolupracuje převážně se sportovními svazy a mezinárodními sportovními institucemi, jejichž 

platební morálka je obvykle bezproblémová.  

 

 

Peněžní fondy 

1/ Fond odměn byl v roce 2017 doplněn částkou 36.000,- Kč rozdělením kladného 

hospodářského výsledku roku 2016 do fondů. Fond odměn nebyl v roce 2017 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 zůstatkem fondu je dán nepřevedeným přídělem z prosincových mezd. 

3/ Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku byl v roce 2017 naplněn částkou 

23.070,96 Kč rozdělením kladného hospodářského výsledku roku 2016 do fondů. Rezervní 

fond byl čerpán v rozpočtované výši 50.000,- Kč. 

Fond je kryt prostředky na analyticky členěném bankovním účtu.  

4/ Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy ve výši 147.060,- Kč. Tvorba FRM odpovídá 

obratu na účtu 551. Z fondu reprodukce majetku bylo 201.173,- Kč použito v souladu 

s investičním záměrem na akci „Licenční dodávka elektronického vzdělávacího programu pro 

mladé sportovce ALPHA od Mezinárodní antidopingové agentury WADA“ (SMVS 

233V014000115).   

Fond je kryt prostředky na analyticky členěném bankovním účtu. 

 

 

Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 

Z mimorozpočtových zdrojů čerpal ADV v roce 2017 prostředky rezervního fondu 

v rozpočtované výši 50.000,- Kč.  

Z fondu reprodukce majetku bylo 201.173,- Kč použito v souladu s investičním záměrem na 

pořízení elektronického vzdělávacího programu pro sportovce ALPHA.   



Vlastní výnosy ADV plynou z realizace dopingových kontrol na zakázku mezinárodních 

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

Jejich vývoj závisí na zájmu těchto subjektů o služby ADV. V minulém roce realizoval ADV 

82 takových akcí, při nichž bylo odebráno 505 vzorků moči a 79 vzorků krve. Výnosy 

v celkové výši 1.194.752,25 Kč byly ovlivněny mimo jiné i zvýšenou kontrolní činností 

v předolympijském období. Vlastní výnosy byly použity na provoz organizace v souladu 

s jejími cíli tak, jak bylo plánováno pro rok 2017, tj. zejména na zvýšení počtu dopingových 

kontrol a dodržení struktury prováděných analýz v souladu s požadavky „technického 

dokumentu WADA“. 

 

Inventarizace 

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

inventur stanovený Příkazem k provedení inventarizace na rok 2017 ze dne 31. 10. 2017 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. Přípravné inventarizační práce byly 

zahájeny 1. 12. 2017. Samotná fyzická a dokladová inventura majetku a závazků, jejímž 

výsledkem bylo vyhotovení inventurních soupisů jednotlivých inventarizačních položek, byla 

zahájena dne 31. 12. 2017 a ukončena 19. 1. 2018. V rámci přípravných inventarizačních 

prací byly posouzeny odpisové plány z hlediska jejich reálnosti. Inventarizace proběhla řádně, 

podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomny osoby 

odpovědné za majetek. Zjištěné inventarizační rozdíly byly vypořádány k 31. 12. 2017. 

Jednalo se o vyřazení odcizeného mobilního telefonu z evidence majetku. 

 

 

3. Zahraniční vztahy 

 

Zaměstnanci ADV se pravidelně účastnili mezinárodních konferencí pořádaných WADA, 

UNESCO a Radou Evropy. Účast na uvedených zasedáních byla nezbytná zejména pro 

zajištění koordinace postupů boje proti dopingu mezi jednotlivými zeměmi a jejich 

antidopingovými organizacemi. Velký důraz v boji za čistotu sportu byl věnován prevenci, 

tedy oblasti výchovy a vzdělávání. Informace získané účastí na mezinárodních konferencích 

využíval ADV nejen k neustálému zlepšování vzdělávacích programů a přednášek 

realizovaných ve školách, sportovních klubech a svazech, ale také ke zkvalitňování metod 

testování. WADA každoročně projednává případné změny nebo rozšíření seznamu 

zakázaných látek, které jsou následně schvalovány a zveřejňovány UNESCO. 

Prostředky vynaložené v souvislosti se zahraničními služebními cestami zahrnovaly náhrady 

cestovních výdajů a výdajů na ubytování. Účastnické poplatky nebyly ve většině případů 

požadovány.  

 

Zahraniční pracovní cesty:  

1. Švýcarsko, Lausanne, 11. - 16. 3. 2017:  

Symposium WADA – každoročně pořádané sympozium, jehož náplní jsou přednášky 

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

pozitivní případy, základní principy udělování trestů, praktické zkušenosti s cíleným 

testováním a novými vzdělávacími programy, tzv. e-learning). Konference iNADO – 

workshopy zaměřené na vzdělávání. Nabyté znalosti jsou využívány zejména při 

přednáškové činnosti ADV ČR. Akcí se zúčastnili 2 zaměstnanci při celkových 

nákladech 97.700,- Kč. 



2. Litva, Vilnius, 3. - 5. 4. 2017:  

Seminář o zřizování nezávislých disciplinárních komisí, pořádaný litevskou NADO 

a Radou Evropy. Hlavním bodem jednání byla harmonizace tzv. managementu 

výsledků po porušení antidopingových pravidel. Projednávalo se doporučení 

Monitorovací skupiny Rady Evropy pro zřízení a činnost nezávislých disciplinárních 

komisí, které mají být v rámci každého státu/národní antidopingové organizace 

nadsvazové a nezávislé zejména na národních sportovních svazech a olympijských 

výborech. Přínosem pro ADV ČR je podpora dosud neprosazené koncepce jedné 

nezávislé disciplinární komise pro všechny sporty. Zúčastnil se 1 zaměstnanec při 

celkových nákladech 11.702,- Kč. 

 

3. Slovinsko, Lublaň, 9. - 11. 4. 2017:  

Schůze expertní komise Rady Evropy pro výchovu, vzdělávání a doping – schůze 

zaměřená na nové trendy ve vzdělávání sportující mládeže a dále na přípravu nového 

znění Konvence Rady Evropy pro boj proti dopingu ve sportu. Účast 1 zaměstnance, 

celkové náklady 23.034,- Kč.  

 

4. Dánsko, Kodaň, 2. - 4. 5. 2017:  

Monitorovací skupina Rady Evropy – pravidelné zasedání. Jedním z hlavních bodů 

programu bylo řešení organizovaného dopingu v Rusku a nezávislost národních 

antidopingových agentur. Účast 1 zaměstnance při celkových nákladech 11.562,- Kč. 

 

5. Bělorusko, Minsk, 7. - 10. 9. 2017:  

Schůze expertní komise Rady Evropy pro výchovu, vzdělávání a doping – 

zaměřeno na zhodnocení programu prevence zneužívání zakázaných látek a metod, 

nové vzdělávací programy, zavádění boje proti dopingu do školních osnov atd. Účast 1 

zaměstnance při celkových nákladech 20.819,- Kč. 

 

6. Francie, Paříž, 24. - 26. 9. 2017:  

Zasedání UNESCO zaměřené na vzdělávání a boj proti dopingu ve sportu se koná 

pravidelně každé dva roky. Součástí jednání je i schválení rozpočtu na vzdělávací 

projekty. Účast 1 zaměstnanec, náklady 18.069,- Kč. 

 

7. Francie, Štrasburk, 2. - 4. 11. 2017:  

Monitorovací skupina Rady Evropy – pravidelné zasedání. Jedním z hlavních bodů 

programu bylo schválení materiálu Strategie činnosti MG RE do roku 2020, což je 

v podstatě vodítko k činnosti sekretariátu a celé MG RE. Opět se řešil organizovaný 

doping v Rusku. Účast 1 zaměstnance při celkových nákladech 4.922,- Kč. 

 

 

 

4. Vzdělávání a výchova 

 

ADV věnuje této oblasti stále větší pozornost, což je plně v souladu s požadavky Světové 

antidopingové agentury WADA, Memoranda UNESCO i doporučení Rady Evropy. Cílovým 

stavem je zavedení výuky problematiky drog i antidopingové prevence do učebních osnov 

všech stupňů škol – základních, středních i vysokých.   

 



1. Hlavní úkoly úseku vzdělávání a osvěty v roce 2017 se týkaly těchto oblastí: 

- Realizace překladu elektronického vzdělávacího programu pod názvem „ALPHA“ od 

Světové antidopingové agentury WADA do českého jazyka. 

- Navázání úzké spolupráce s Klubem sportovních novinářů za účelem větší propagace 

myšlenek boje proti dopingu a čistého sportu v našich médiích. 

- Vydání vzdělávací brožury o nebezpečí dopingu pro kandidáty olympijské  

a paralympijské nominace na Hry v Pchjongčchangu 2018. 

- Realizace přednášek a besed pro výkonnostní a vrcholové sportovce a jejich doprovod, 

dále pro studenty sportovních středních a vyšších škol a také pro budoucí pedagogy, 

trenéry a manažery na sportovních vysokých školách. 

 

2. Přednášková činnost: 

- V roce 2017 bylo realizováno celkem 17 přednášek pro trenéry a cvičitele z různých 

sportovních svazů za účasti celkem 543 osob vždy v rozsahu od dvou do čtyř 

vyučovacích jednotek. 

- Čtyři přednášky se také uskutečnily na vyšších tělovýchovných školách (Akademii 

tělesné výchovy a sportu Palestra a Vyšší odborné škole České unie sportu) za účasti 

78 studentů také v rozsahu vždy minimálně dvou učebních hodin. 

- Palackého univerzita v Olomouci a také tělovýchovná vysoká škola Palestra ve 

Kbelích uspořádaly pro studenty tělesné výchovy a sportu přednášky o boji proti 

dopingu ve sportu. Na těchto uvedených školách se zúčastnilo celkem 95 studentů. 

- Již pravidelně se pořádá ve spolupráci s Českou unií sportu přednáška pro 

zaměstnance ČUS, sportovní svazy, Český olympijský výbor a dále také Sokol a Orel. 

Tentokrát se diskutovalo na téma: „Právní principy Světového antidopingového 

kodexu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu v ČR“, za účasti celkem 46 osob.  

- Dvě přednášky se také uskutečnily pro studenty sportovního gymnázia v Ostravě – 

účast 82 osob ze všech ročníků. 

- Uskutečnilo se také školení nových dopingových komisařů v Brně a dále tři doškolení 

stávajících komisařů v Brně a Praze. 

- Přenášky také proběhly pro studenty Lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze  

a také Právnické fakulty UK. 

 

3. Spolupráce se studenty: 

 

- Úsek vzdělávání a osvěty se z pozice odborného vedoucího závěrečných diplomových 

prací také věnuje studentům, kteří zpracovávají dopingová témata. V roce 2017 to byli 

celkem čtyři studenti. 

 

4. Konference a přednášky 

 

- 1. února 2017 proběhla v úzké součinnosti s Klubem sportovních novinářů tisková 

konference v Klubu Mat na Karlově náměstí v Praze. Zúčastnilo se jí celkem 25 

píšících novinářů, zástupců rádií i televizních stanic. 

- Od 27. do 28. března proběhlo „Sympozium sportovní medicíny“ v Kongresovém 

centru Jezerka v Seči – Ústupkách za účasti více než 120 hlavně sportovních lékařů a 

fyzioterapeutů. ADV tam uspořádal přednášku na téma „Doping v Rusku“. 

 

5. Tiskoviny a další výukové materiály 

 



- ADV vydal v uplynulém roce tyto tištěné publikace: Povolené/zakázané léky (leden, 

kartička), Zakázané léky (únor, brožurka formátu A5, 8 stran), Rádce pro rodiče 

sportující mládeže (září, brožurka formátu A5, 20 stran), Příručka do kapsy pro naše 

olympioniky do Jižní Koreje i další vrcholové sportovce (prosinec, formát A6, 18 str.). 

Každá tiskovina vyšla nákladem 5.000 ks výtisků. 

- V roce 2017 vyšlo také 11 čísel našeho bulletinu (pouze v elektronické podobě) 

v rozsahu v rozsahu 8 – 16 stran psaného slova a také tabulek sportovců, u nichž byl 

proveden odběr v období jednoho měsíce. V našem zpravodaji zveřejňujeme 

nejnovější poznatky z boje proti dopingu a také čerstvé informace z této oblasti. 

- Na tiskoviny a propagační předměty bylo vynaloženo 202.893,-Kč.  

 

6. Styk s médii 

 

- ADV věnuje této oblasti velkou pozornost, protože naše sdělovací prostředky zatím 

nevěnují této oblast patřičnou pozornost. 

- Mimo již zmíněnou tiskovou konferenci proběhlo několik rozhovorů např. pro 

Ráááádio Impuls, Českou televizi, televizi Prima, časopis Týden, deník New York 

Times, Radiožurnál, Lidové noviny, Svobodnou Evropu – ruské vysílání a konečně 

v deníku Právo vyšel dne 27. prosince 2017 celostránkový rozhovor o boji proti 

dopingu. 

 

7. Rada expertů  

 

- Ředitel ADV svolává každý rok zasedání tohoto svého poradního orgánu vždy dvakrát 

ročně. V roce 2017 se uskutečnila tato zasedání 16. června a 28. listopadu, a to vždy 

v klubu Mat na Karlově náměstí v Praze 2. Za nejdůležitější součást programu lze 

považovat projednání nového organizačního řádu našeho výboru. 

 

8. Jednání s partnery 

 

- Stejně jako každý rok proběhlo i v roce 2017 velké množství zejména bilaterálních 

jednání s nejvyššími představiteli Českého olympijského výboru a České unie sportu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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 2017. 



 
 

 

 

 



Krevní testy 2017 

 
 

 

 



Dopingové kontroly 2017 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



II. ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČR NA ROK 2018 

 

 

1. Hlavní úkoly ADV a jednotlivých úseků – organizační struktura 

 

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) a Světového antidopingového 

kodexu WADA. 

 

Antidopingový výbor ČR stanoví na rok 2018 tyto hlavní úkoly: 

 

A. Oblast vnitrostátní koordinace 

1. Spolupráce se sportovními svazy a se zastřešujícími organizacemi např. s ČUS, 

SSSČR, Autoklubem ČR a dalšími 

Spolupráce bude dále pokračovat s ohledem na uzavření a podpisy smluv se 

sportovními svazy o boji proti dopingu s důrazem na dodržování Kodexu. Činnost 

ADV je dlouhodobě zaměřená na kontrolu sportovců – reprezentantů, které sportovní 

svazy uvedly v seznamu širší nominace reprezentačních týmů a jsou také členy 

resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.   

2. Spolupráce s ČOV (Českým olympijským výborem) a s ČPV (Českým paralympijským 

výborem)  

Realizace antidopingového programu ČOV a paralympijského antidopingového 

programu ČPV v roce 2018 je zejména zaměřena na reprezentanty před zimními 

olympijskými hrami v Pchjongčchangu 2018. 

 

B.   Oblast legislativních opatření     

1. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO 

Činnost je zaměřena na zabezpečení, dodržování podmínek stanovených v úmluvě, 

zejména realizování kontrolní činnosti ADV. 

2. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO  

S ohledem na časově dlouhé procesní schvalování aktuálních změn v úmluvě 

UNESCO (změny v přílohách úmluvy, týkající se rozšiřování zakázaných látek a 

metod) na příslušný kalendářní rok budou zpracovány podklady na požadavky 

pro MŠMT na uplatnění zkráceného projednání obou příloh pro ČR.  

3. Světový antidopingový kodex WADA 

Činnost je zaměřena na zabezpečení, dodržování podmínek stanovených v kodexu, 

zejména realizování kontrolní činnosti ADV. 

 

 

C.   Oblast vzdělávání, prevence a osvěty  

1. Přednášková a školicí činnost  

Během roku budou opět zajišťovány přednášky a besedy k antidopingové prevenci pro 

sportovní svazy, střední a vysoké školy se sportovním zaměřením.  

2. Publikační činnost a zveřejňování aktuálních informací  



Publikační činnost je zaměřena především na prevenci dopingu. Současně bude 

zajištěno prezentování aktuálních informací. V roce 2018 bude probíhat permanentní 

osvěta sportovců a jejich doprovodu. ADV na svých stránkách zajistil zveřejnění 

překladu nejnovějšího osvětového programu WADA s názvem ALPHA.  

 

   

D.   Oblast výzkumu a vývoje  

1. Spolupráce s resortními sportovními centry 

ADV bude také spolupracovat se specializovanými vědecko-zdravotnickými 

pracovišti zřízenými rezortními sportovními centry Ministerstva obrany, Ministerstva 

vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

E.   Oblast dopingových kontrol  

1. Realizace dopingových kontrol  

 z rozhodnutí ADV budou realizovány kontrolní odběry vzorků moči při soutěžích 

a mimo soutěž a také budou provedeny kontrolní odběry vzorků krve.  

Plánovaný počet odběrů: 

a) Počet kontrolovaných vzorků moči  1300 - 1400 odběrů 

b) Počet kontrolovaných vzorků krve       90 - 100 odběrů 

 pro sportovní svazy budou dopingové kontroly zajišťovány také při 

mezinárodních soutěžích v obvyklém rozsahu cca 250 - 300 odběrů na náklady 

pořadatele. 

2. Monitorovací systém sportovců  

Ve spolupráci se sportovními subjekty bude Registr sportovců udržován v aktuálním 

stavu pro přípravu mimosoutěžních dopingových kontrol.    

 

 

2. Mezinárodní situace – WADA – CAHAMA – Konference UNESCO 

 

Oblast mezinárodní spolupráce    
1. Rada Evropy – Monitorovací skupina (dále jen MG) k Antidopingové úmluvě  

 podíl na uskutečňování evropské antidopingové politiky 

2. UNESCO – Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu   

 spolupráce při aktuálních aktivitách UNESCO 

 příprava schválení Seznamu zakázaných látek a metod pro rok 2019   

3. WADA  

 provádění dopingových kontrol podle požadavků WADA  

 zajištění vzdělávacích programů pro různé subjekty a věkové skupiny 

4. Mezinárodní sportovní federace (MSF)  

 provádění dopingových kontrol podle požadavků MSF 

 

 

3. Personální zabezpečení antidopingového programu  

1. Zaměstnanci ADV  

 8 zaměstnanců s pracovní smlouvou (ředitel, zaměstnanci pro dopingovou 

kontrolu, pro vzdělávání a  zaměstnanec pro pracovně-právní, mzdovou agendu 

a ekonomiku) 

 50 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (externí dopingoví komisaři)  



 

 

 

4. Ekonomické zabezpečení 

 

Plán rozpočtu ADV ČR a jeho navýšení pro rok 2018 byl zpracován na základě potřeb 

ADV pro zajištění jeho činnosti. 

 

 Rozpočet ADV rok 2017 navýšení plán roku 2018 

Náklady na provoz celkem 14 918 563 2 136 720 17 055 283 

Výnosy celkem 720 000 80 000 800 000 

Výnosy bez zapojení fondů 670 000 80 000 750 000 

Zapojení RF 50 000 0 50 000 

Příspěvek na provoz celkem 14 198 563 2 056 720 16 255 283 

Limit mzdových prostředků 3 695 655 1 252 000 4 947 655 

v tom: limit prostředků na platy 2 941 473 1 152 000 4 093 473 

              limit OON 754 182 100 000 854 182 

Ostatní běžné výdaje 10 502 908 804 720 11 307 628 

v tom: zákonné odvody  1 015 082 391 680 1 406 762 

              příděl do FKSP 58 829 23 040 81 869 

              provozní běžné výdaje 9 428 997 390 000 9 818 997 

Limit počtu zaměstnanců 6 2 8 

 

 

 

5. Stanovené cíle ADV pro rok 2018 

 

 Provádět cílené dopingové odběry sportovců – reprezentantů podle nahlášené širší 

nominace sportovními svazy.  

 Zaměřit se na období sportovní přípravy reprezentantů: 

- v období po zimních olympijských hrách 2018 

- v přípravném období pro letní olympijské hry 2020. 

 Zabezpečit úkoly stanovené WADA a Světovým antidopingovým kodexem. 

 Zajistit množství odebraných vzorků na úrovni roku 2017. 

 Spolupracovat s externími pracovníky a zabezpečit jejich vzdělávání v roce 2018. 

 Zvýšit informovanost sportovců prostřednictvím nového elektronického vzdělávacího 

programu ALPHA, vydaného světovou organizací WADA. 


