
Vážení přátelé a čtenáři,
je za námi zima a vše kolem nás se pomalu začíná 
probouzet k životu a to je ten pravý čas představit Vám 
první letošní číslo Antidopingáčku.
Mnozí z nás jistě netrpělivě vyhlížíme olympijské hry 
v Tokyu a další akce, které úspěšně zvládly boj s přís-
nými opatřeními. Kvalifikace jsou v plném proudu a my 
Vám v mezičase naservírujeme přehled novinek, které 
by Vás neměly minout.
Jedná se především o změny v disciplinárním řízení ve 
věci porušení antidopingových pravidel, jež doznalo 
od letošního roku zásadních změn, a proto jim opako-
vaně věnujeme zvýšenou pozornost.
Současně děkujeme všem příslušným sportovním 
svazům, federacím či asociacím za velmi konstruktivní 
přístup a spolupráci.
Hezké čtení Vám přeje

JUDr. Petra Volková 
ředitelka ADV ČR

NAŠI KOMISAŘI NA SVĚTOVÉM POHÁRU  
V BIATLONU
 V první polovině měsíce března probíhal v Novém Městě na Mora-
vě Světový pohár v Biatlonu.
ADV ČR  byl osloven IBU (Mezinárodní biatlonovou unií) a požádán 
o zorganizování všech dopingových kontrol v místě konání.
Komisaři ADV ČR strávili v centru Světové-
ho poháru téměř dva týdny.
Sportovci byli vybíráni podle IBU klíče 
a komisaři ADV testovali podle jmenných 
seznamů.
Jednalo se o největší letošní akci tohoto 
druhu v biatlonu. Oproti minulému roku 
zde byl mimořádně velký počet všech 
odběrů, zejména krevních vzorků. Šlo pře-
devším o biologický pas. Podle  odhadů  
počet odebraných vzorků překračoval čís-
lo 100.
Akce byla perfektně zajištěna po stránce 
odborné, personální i logistické.
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  V ARBITRÁŽNÍ KOMISI  
SE MEZI ODBORNÍKY CÍTÍM DOBŘE

Stal se českou fotbalovou legendou, v nejvyšší soutěži nastřílel Da-
vid Lafata nedostižných 198 gólů, šestkrát vyhrál titul krále střelců, 
mistrovský má jeden se Spartou. Působil i v Řecku a Rakousku. Po 
skončení kariéry hraje krajskou soutěž za Olešník, trénuje žáčky 
doma v jihočeském Dubném a fotbalové naděje Dynama na česko-
budějovickém sportovním gymnáziu. Byl členem Komise sportovců 
Antidopingového výboru ČR a v devětatřiceti letech povýšil do Arbi-
trážní komise Národní sportovní agentury, v níž zastupuje sportov-
ce. Problematika dopingu mu rozhodně není cizí...

Několik let jste působil v Komisi sportovců ADV ČR. V čem spo-
čívala vaše práce v komisi?
V komisi jsem zastupoval sportovce. Sešli se tu zástupci několika 
sportů a myslím si, že jsme fungovali pod vedením basketbalistky 
Ilony Burgrové dobře. Naším úkolem bylo pomáhat sportovcům 
nejen v antidopingové osvětě, ale i jejich vzdělávání ve smyslu co 
vlastně antidopingová kontrola obnáší, co je jejím smyslem a jak 
se při ní chovat, aby nějakou chybou z neznalosti nesklouzli do 
problému, třeba jen proto, že mají z kontroly obavy, aniž by k nim 
byl důvod. Samozřejmě jsme jim také říkali, jak mají postupovat, 
když se nebude dopingový komisař chovat podle regulí. Určitě je 
dobře, že tato komise existuje, protože vztah a důvěra sportovce 
ke sportovci je větší, víc si rozumí.

Setkal jste se někdy sám s dopingem, ve smyslu, že by vám ho 
někdo nabídl?
Takhle jsem se s dopingem nesetkal, ale před sezónou přišel do 
kabiny lékař mužstva a řekl nám, které prostředky jsou zakáza-
né, čeho se máme vyvarovat, s čím bychom mohli mít problémy, 
i když se jedná o běžně dostupný lék třeba proti nachlazení. To 

bylo prakticky stejné ve všech klubech, v nichž jsem na profesio-
nální úrovni působil. Nejpodstatnější, co jsem si z těch školení od-
nesl, bylo, že než si něco vezmu, zatelefonuji lékaři a zkonzultuji 
to s ním. A to je zkušenost platná všeobecně. 

Absolvoval jste nějakou antidopingovou kontrolu?
Těch bylo hodně! Když jsem v Rakousku hrál za Austrii Vídeň, tak 
jsem absolvoval během měsíce šest kontrol. Už jsem si říkal, že 
ani nelosují a rovnou berou Lafatu. Když přišli komisaři na trénink 
hned říkali, že si jdou pro mne (směje se). Všechny kontroly jsem 
měl ale negativní.

Jak se chovali antidopingoví komisaři? Sportovci si někdy stěžují, 
že se k nim chovají jako by byli předem pozitivní.
Za sebe mohu říct, že ke mně se komisaři chovali férově, tak 
jak to má být. Nikdy jsem s nimi neměl žádný problém. Já jsem 
respektoval je a oni mne. A co jsem slyšel ve fotbale, nikdo s nimi 
neměl žádný exces. Ale v komisi sportovců jsem od ostatních za-
znamenal poměrně hodně negativních zkušeností. Určitě záleží 
na přístupu obou stran a vzájemném respektu.

Setkal jste se osobně s pozitivně testovaným sportovcem?
Myslím, že ne. Za mojí éry měl problémy snad jen David Bystroň, 
který hrával za Baník Ostrava a Viktorii Plzeň. Později bohužel 
spáchal sebevraždu. Vím, že doping byl prokázán Diegu Ma-
radonovi, ale s tím jsem se na trávníku ani jinde nikdy nepotkal. 
Bohužel už také není mezi námi. 

Co si vůbec o dopingu myslíte?
Považuji ho za velké zlo. Bohužel v některých sportovních 
odvětvích je doping častější, třeba v kulturistice, ale i ve vzpí-

ROZHOVOR
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rání. Tresty ani zákazy doping asi nevymýtíme, i když by to 
bylo skvělé. Vždycky se najde někdo, kdo po něm sáhne. Při 
tom je tolik důkazů, jak doping poškozuje zdraví a pozname-
nal další život nejednoho sportovce. Připadá mi to jako boj 
s větrnými mlýny, ale nelze ho vzdát. Ve fotbale se traduje 
pořekadlo, že kokainem fyzičku nenaženeš. Na trávníku fot-
balistovi tolik nepomůže, v některých individuálních sportech 
to je ale jiné.

Jste spíš pro přísnější tresty nebo mírnější?
To je hodně těžká otázka. Když někdo užije doping vědomě, 
pak jsem pro velmi přísný trest. Ale sportovci jsou také jenom 
lidé. Když někdo řekne, vezmi si tohle, to ti uleví, a sportovec si 
v dobré víře lék vezme, a pak se ukáže, že v obsahoval zakáza-
nou látku, je třeba pečlivě zvážit okolnosti. Samozřejmě i takový 
sportovec by měl být potrestán, neznalost neomlouvá a osvěta 
už je na takové úrovni, že by sportovec a jeho trenér měli vědět, 
co smí užít a co ne. Ale zdůrazňuji, je hodně těžké určit hranici, 
co bylo vědomé a účelové, a co nevědomé z neznalosti. Podle 
okolností bych byl možná pro mírnější trest.

Od ledna jste členem Arbitrážní komise Národní sportovní agen-
tury, berete to jako krok výš?
Nepřemýšlím o tom, jako o kroku výš. V komisi zastupuji sportov-
ce. Velmi si vážím spolupráce s renomovanými právníky a odbor-
níky, s nimiž jsem v komisi. Pro mne to jsou nové cenné zkušenosti. 
Doufám, že jim jako kolega budu něco platný.

Respektují vás kolegové v komisi?
Cítím z jejich přístupu, že mě respektují, já je určitě.

Už jste řešili nějaké odvolání?
K datu našeho rozhovoru jsme již zasedali a komise se zabývá ak-
tuálními podněty. Tresty udělují svazové disciplinárky, ale byl zru-
šen mezistupeň, kterým byly svazové odvolací komise. Případná 
odvolání, týkající se dopingu, řeší naše Arbitrážní komise Národ-
ní sportovní agentury jako poslední instance na národní úrovni. 

Přejdu k problematice, která je vám hodně blízká. Jak se cítíte ve 
fotbalovém důchodu?
Velmi dobře, ale přiznám se, že už mi ta omezení vadí. Trénuji 
děti, mám doma svoje děti a obávám se, že se tahle situace na 
nich podepíše do budoucnosti. 

Kdy jste naposledy hrál fotbal?
Na podzim, v září, než musely skončit nižší soutěže. Hlavně mě 
to mrzí kvůli dětem, že se nehraje.

Sledujete, co se děje ve fotbale?
Pochopitelně, jsem rád, že se hraje liga, fanoušci ji vidí alespoň 
v televizi. Pro hráče, je to ale na prázdných stadiónech, určitě 
nepříjemné. Doufám, že se ochozy zase co nejdřív zaplní.

Udržujete se v kondici?
V rámci možností ano, doma i v přírodě.

Jako myslivec jistě chodíte do lesa...
To ano, hony jsou naštěstí za zpřísněných podmínek povolené. 
Trefil jsem nějaké bažanty a lišky. V přírodě si vždycky odpočinu 
a dlouhými procházkami si také udržuji kondici.

Učíte ve fotbalových třídách na českobudějovickém gymnáziu, 
trénujete žáčky. Nezvažujete v budoucnu věnovat se trenéřině 
nebo funkcionářské práci, ať na regionální nebo vyšší úrovni?
Když jsem skončil aktivní kariéru, říkal jsem, že trenérem nikdy 
nebudu. Ale teď trénuji malé i větší kluky, a moc mě to baví. U nás 
v Dubném ty malé a v Českých Budějovicích větší. Když u nich 
vidím pokroky, je to fajn pocit. Spíš, než funkcionařinu zvažuji, že 
bych si zvýšil trenérské vzdělání. Uvidíme...

Vyhovuje vám distanční výuka?
Vůbec ne! Říkám si, co z těch dětí bude. Chybí jim škola, nejen 
vyučování, ale hodně kontakt se spolužáky, kamarády. Když se 
někde v hloučku potkají, mají si co povídat. Sport je přeci jedním 
z prostředků boje proti nemocem, nejen koronaviru, a zvyšování 
imunity. Dospělým může stačit běhání, dlouhé procházky, ale děti 
si potřebují hrát. Zakládáme tak na obezitu a vytváříme si problé-
my, které se projeví v příštích letech. Navíc spousta dětí se třeba 
už ke sportu nevrátí, ale nejen dětí, i mladých sportovců a na ven-
kově lidí, kteří sportovali pro zábavu. Projevit se to může později 
i na reprezentaci. Nerozumím ani tomu, že nejohroženější skupi-
na, tedy důchodci, se mohou volně pohybovat, a děti, které jsou 
odolnější, musí sedět doma a víc se tak přimykají k počítačům. 
Tím nechci rozhodně říct, aby důchodcům zakázali pohyb, ale 
aby ho povolili dětem.

Karel Felt

David Lafata se raduje z gólu



  ZMĚNA V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ  
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2021

K jedné z největších změn od 1.1. 2021 patří změna v procesu 
porušení antidopingových pravidel a případného odvolání.
V případě, kdy se jedná o Mezinárodní Akci, nebo kdy se jedná 
o Sportovce mezinárodní úrovně se lze odvolat výlučně ke CAS. 

Pokud jde o Sportovce národní úrovně je možné se odvolat k ná-
rodnímu odvolacímu orgánu, tím je Arbitrážní komise Národní 
sportovní agentury.
Rozhodnutí Arbitrážní komise NSA  je na národní úrovni ko-
nečné.

DISCIPLINÁRNÍ A ODVOLACÍ PROCES PŘI PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÉHO  
PRAVIDLA NA NÁRODNÍ ÚROVNI OD 1.1.2021

1. stupeň
Disciplinární 

komise  
v rámci svazů

2. stupeň
Arbitrážní 

komise NSA
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ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL

Zjištění porušení antidopingových pravidel 

Analytické porušení 
ve formě nepříznivého analytického nálezu 

Neanalytické porušení 
porušení antidopingového pravidla kromě nepříznivého 
analytického nálezu

Oznámení sportovci/příslušné národní federaci 
o porušení antidopingového pravidla
ADV ČR zasílá oznámení bez zbytečného odkladu
po přezkoumání terapeutické výjimky 

Oznámení mj. obsahuje: 
  informace o porušení konkrétního článku Směrnice 
  žádost o prohlášení, zda sportovec požaduje analýzu 
vzorku B včetně osobní přítomnosti při otevírání a analýze 
vzorku B v akreditované/schválené laboratoři WADA (účto-
váno na základě ceníku laboratoře) 

Oznámení sportovci/příslušné národní federaci 
o porušení antidopingového pravidla 
ADV ČR zasílá oznámení bez zbytečného odkladu po 
zjištění neanalytického porušení 

Oznámení obsahuje: 
   informace o porušení konkrétního článku Směrnice 
   žádost o stanovisko sportovce k porušení antidopin-
gového pravidla 

Prohlášení sportovce 
(včetně uvedení, zda vyžaduje analýzu vzorku B; nebo že své 
právo na analýzu nevyužije) v přiměřené lhůtě, obvykle 7 dní 

Prohlášení sportovce 
v přiměřené lhůtě, obvykle 7 dní

Oznámení sportovci - nepříznivý analytický nález 
vzorku B nebyl potvrzen
[konec řízení] 

Oznámení sportovci - nepříznivý analytický nález 
vzorku B byl potvrzen
ADV ČR zašle sportovci oznámení bez zbytečného odkladu po 
obdržení výsledku analýzy vzorku B 

  žádost o prohlášení, zda sportovec vyžaduje laboratorní 
dokumentaci analyzovaného vzorku (účtováno na základě 
ceníku laboratoře)

ADV ČR zasílá Oznámení (bez zbytečného odkladu):
  příslušné národní federaci;
  příslušné mezinárodní federaci; 
  WADA



Řízení na prvním stupni
  vedeno na úrovni disciplinárních orgánů národních federací 
/ nebo

  nemá-li příslušná národní federace zřízen disciplinární orgán, 
nebo sportovec nebo jiná osoba, která se dopustila poruše-
ní antidopingového pravidla, nespadá do pravomoci žádné 
národní federace, rozhodovacím orgánem prvního stupně je 
Arbitrážní komise NSA

Sportovec se může vzdát práva na projednání před orgánem  
I. stupně 

  výslovně, nebo 
  ve lhůtě do 7 dnů může přiznat porušení a souhlasit s navrhova-
nou sankcí (tj. nebude vyžadováno řízení před rozhodovacím 
orgánem I. stupně)

  následuje postup dle čl. 8.3.1 Směrnice a ADV ČR neprodle-
ně vydá písemné rozhodnutí včetně odůvodnění dle čl. 8.3.2 
Směrnice

Sportovci je umožněno přiznání porušení antidopingového pravi-
dla s možností zkrácení doby zákazu činnosti dle článku 10.8.1 
Směrnice ADV ČR je vždy účastníkem řízení, s výhradním právem 
účasti s výhradním právem účasti při každém řízení.

 

Projednávání případu disciplinární  
komisí příslušné národní federace

  komise vede řízení a jednotlivá jednání podle složitosti případu 
  bez nepřiměřených zpoždění 

Rozhodnutí disciplinární komise
  po skončení řízení disciplinární komise neprodleně vydá roz-
hodnutí 

  příslušná disciplinární komise zajistí vydání svého rozhodnutí  
i v anglickém jazyce
  proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Arbitrážní komisi NSA 
(sportovci národní úrovně)

Rozhodnutí obsahuje: 
  chronologický popis skutkového stavu případu
  předložené důkazy
  závěr (sankce)
  odůvodnění
  poučení (včetně informace, zda je rozhodnutí konečné nebo se 
lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě a k jakému orgánu)

Součástí sankce je zveřejnění (totožnost sportovce, zakázaná lát-
ka/metoda, sport/disciplína, uložená sankce).

V případě analytického porušení - pozitivní laboratorní nález za-
kázané látky, se dále uvede:

  datum a místo odběru vzorku
 typ vzorku (krev, moč, jiné)
  zda byl odběr vzorku při soutěži nebo mimo soutěž
  zakázaná látka 
  konkrétní pravidlo, které bylo porušeno

apod. 
 

Odvolání a řízení ve druhém stupni 
Bylo-li proti rozhodnutí orgánu prvního stupně podáno ve lhůtě 
odvolání, pokračuje řízení ve druhém stupni 

  vedeno na úrovni Arbitrážní komise Národní sportovní agen-
tury (AK NSA)

  AK NSA je dle Směrnice národním antidopingovým odvolacím 
orgánem 

  rozhodnutí AK NSA je na národní úrovni konečné 

Zásady, principy a postupy v řízení ve druhém stupni se použijí 
obdobně jako v řízení prvního stupně, tj. respektují pravidla Kode-
xu, mezinárodních standardů, Směrnice a procesní pravidla AK 
NSA. 

Rozhodnutí ve druhém stupni 
Rozhodnutí obsahuje: 

  chronologický popis skutkového stavu případu
  předložené důkazy
  závěr (sankce)
  odůvodnění
  poučení (včetně informace, zda je rozhodnutí konečné nebo se 
lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě a k jakému orgánu)

Součástí sankce je zveřejnění (totožnost sportovce, zakázaná lát-
ka/metoda, sport/disciplína, uložená sankce).

V případě analytického porušení - pozitivní laboratorní nález za-
kázané látky, se dále uvede:

  datum a místo odběru vzorku
  typ vzorku (krev, moč, jiné)
  zda byl odběr vzorku při soutěži nebo mimo soutěž
  zakázaná látka 
  konkrétní pravidlo, které bylo porušeno apod. 

WADA 
ADV ČR neprodleně zajistí vložení všech příslušných rozhodnutí 
do systému ADAMS a zasílá je na vědomí:

  příslušné mezinárodní federaci; 
  WADA
  event. dalším subjektům s právem na odvolání / informaci
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  ADAMS A JEHO MANAŽER  
(NEVIDÍM TO TAK ČERNĚ, ŘÍKÁ DAVID SCHWARZ)

Bc. David Schwarz je Vám plně k dispozici  
na tel.: +420 736 467 023  
či mailu schwarz@antidoping.cz 

 ROZDÍLY MEZI REGISTRY A HLÁŠENÍ MÍST POBYTU (WHEREABOUTS)

Všichni sportovci, kteří jsou zařazeni do Registru pro testování 
nebo Národním registru pro testování ADV ČR, musí zadávat 
místa pobytu Antidopingovému výboru ČR. Sportovci v Meziná-
rodním registru pro testování musí své místa pobytu hlásit příslušné 
mezinárodní organizaci (UCI, FIBA, FIFA atd.).
O zařazení a vyřazení z registru je sportovec vždy informován 
danou organizací.

V ADAMSU zjistíte, pod jakou organizací jste vedeni a najdete 
zde i kontakt, na který se můžete obrátit v případě jakýchkoliv 
problémů s přihlášením nebo s vyplňováním míst pobytu.

   1. Po přihlášení do ADAMSu klikněte na sekci My profile 
(Můj profil).

   2. Zde si rozklikněte složku Security (Bezpečnost).

    3. V složce Security (Bezpečnost) najdete veškeré informa-
ce pro kontaktování své zastřešující organizace.

Informace pro sportovce, kteří splnili kvalifikaci na OH Tokyo 2021.
Všichni sportovci, kteří se kvalifikovali na OH Tokyo 2021 musí zadávat místa pobytu (Whereabouts) do systému ADAMS a musí být k dis-
pozici pro mimosoutěžní testování.

Zde je odkaz pro přihlášení do systému ADAMS: https://adams.wada-ama.org

Pro zaslání přihlašovacích údajů neváhejte kontaktovat Davida Schwarze viz. kontakt výše.



  ANTIDOPINGOVÍ KOMISAŘI  
NA ÚZEMÍ ČR

Dovolte nám upozornit na skutečnost, že kromě komisařů ADV 
ČR, za jejichž chování a vystupování neseme plnou odpověd-
nost, můžou na území ČR působit také komisaři jiných, např. 
soukromých subjektů, jako je IDTM, Clearidium apod. Z dů-
vodu, že se můžete na území ČR potkat s komisaři vyslanými 
i jinými antidopingovými autoritami, jejich jednání či přístup se 
může lišit. 

   Komisaři ADV ČR se legitimují zeleno-bílými průkazy s fotogra-
fií a logem Antidopingového výboru ČR. 

    Komisaři ADV ČR většinou nosí černá trička se zeleným logem 
ADV a šedé bundy se shodným logem.

    Komisaři ADV ČR jsou každý rok pravidelně školeni, disponují 
znalostmi z oboru a ke každému sportovci přistupují profesio-
nálně a individuálně.

V případě, že by dopingová kontrola probíhala nestandardně, či 
chování komisaře neodpovídalo pravidlům, sdělte tuto skutečnost 
ADV ČR. Zapište si jejich jméno, den kontroly, místo a my se Va-
ším podnětem budeme zabývat. 

Za Císařským mlýnem 1063 

170 00 Praha 7

IČO: 70101884

 +420 233 381 602

 info@antidoping.cz

 www.antidoping.cz

  ODLEHČENÍ  
na závěr 

Ty dávky ho úplně položily...

Tento průkaz opravňuje dopingového komisaře k dopingové

kontrole podle Směrnice pro kontrolu a pos� h dopingu ve sportu

v ČR. Tento průkaz je majetkem ADV ČR a opravňuje komisaře ke

vstupu do všech míst a sportovních zařízení, kde se sportovci vyskytují.
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This iden� ty card en� tles the Doping Control Offi  cer to conduct

doping controls according to „The Regula� ons for Doping Control

and Sanc� ons in Sport in the Czech republic“. This iden� ty card is

the property of the Czech An� -Doping Commi� ee and en� tles the

doping control offi  cer to enter all places and sport facili� es where

athletes are present.

An� dopingový výbor České Republiky

Za Císařským mlýnem 1063, 170 00 Praha 7,

tel.: +420 233 382 701
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...........

...........
...........

.......

Podpis ředitele An� dopingového výboru ČR

Signature of Director of Czech An� -Doping Commi� ee
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