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ABSTRAKT 

Název: 

Antidopingová politika a její celosvětový vývoj 

 

Cíl práce: 

Cílem této práce je vytvoření uceleného přehledu o vývoji celosvětové antidopingové 

politiky, uvedení klíčových mezníků při jejím vývoji a vyhodnocení významu, který   

pro celý proces antidopingové politiky mají.   

 

Metody: 

Diplomová práce používá metody popisná analýza a zkoumání dokumentů. 

 

Výsledky: 

Diplomová práce má poskytnout ucelený přehled o vývoji celosvětové antidopingové 

politiky. 

 

Klíčová slova: 

Antidopingová politika - doping – dopingová kontrola – konference o dopingu  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: 

Anti – doping policy and its global development 

 

Thesis objective: 

The main objective of this work is to develop a comprehensive set of anti-doping 

policy, putting the key milestones in the development and evaluation of importance    

for the whole process to the anti-doping policy. 

 

Methods:  

The thesis is based on descriptive analysis and document examination. 

 

Outcomes: 

This thesis is intended to provide an overall summary of the global anti-doping policy. 

 

Key words: 

Anti - doping policy - doping - doping control – doping conference 
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1.  ÚVOD 

Stejně tak jako má vývoj společnosti k vyššímu blahobytu i své negativní prvky,         

tak i sport jednu stinnou stránku má. Je jí doping, který je ve sportu od nepaměti.        

Již staří Řekové používali určité povzbuzující látky během sportovních her. Postupem 

času se tyto látky vyvíjely a zdokonalovaly. Nešlo už pouze o přírodní preparáty, které 

tělu neubližovaly. Vědci začali vyvíjet nové, syntetické látky, které sice tělu pomáhaly 

podávat větší výkon, být odolnější, ale také tělo ničily. Bylo tedy potřeba užívání těchto 

látek ve sportu zamezit. Spolu se snahou omezit užívání těchto škodlivých látek přišel    

i začátek antidopingové politiky. Snaha o zahájení uceleného, společného a efektivního 

boje proti dopingu.  

Nejenom že sportovci užitím zakázaných látek a metod ohrožují své zdraví, ale také 

ohrožují dobrou pověst sportu. Mladí si často volí jako své vzory dnešní sportovní 

hvězdy, vzhlížejí ke sportovním ikonám a snaží se jít v jejich šlépějích. A proto            

je hodně důležité, aby vrcholoví sportovci dosahovali maximálně dobrých výsledků 

pouze svojí pílí a snahou, a nikoliv nezákonnou cestou. O čistotu sportu se snaží řada 

světových i národních organizací. Mezi jednu z nejdůležitějších patří v současné době 

Světová antidopingová agentura, která má na starosti koordinaci celosvětového boje 

proti dopingu. 

V průběhu boje s dopingem byly vydány řady dokumentů a úmluv, které měly             

za cíl společný boj proti dopingu, jeho omezení a postupné vytlačení ze sportu,           

ale tohoto konečného cíle bohužel zatím ještě dosaženo nebylo. K úplnému potlačení 

dopingu ve sportu vede ještě dlouhá cesta, ale díky cílené antidopingové politice se tato 

cesta postupně krátí.  

Zatím neexistuje ucelená publikace o celosvětovém vývoji antidopingové politiky,        

a proto jsem se rozhodla jednu takovou vypracovat. Vytvořit soubor všech důležitých 

dokumentů, úmluv a konferencí, které pomohly v účinném boji proti dopingu.   
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2.  SOUČASNÝ  STAV  BÁDÁNÍ 
Tématikou antidopingové politiky a s ní souvisejících oblastí se zabývala řada autorů 

nejenom českých, ale převážně zahraničních. Zdroje jsou jak v tištěné podobě,             

tak v elektronické. Pro větší přehlednost jsem použité prameny rozdělila do uvedených 

kategorií. 

2.1  Metodologie 

Informace pro tuto kategorii jsem převážně čerpala od HENDLA (1997, 2012), který    

se tématikou metodologie zabývá. Konkrétně jsem čerpala z knihy Kvalitativní výzkum 

a Úvod do kvalitativního výzkumu. Obě tyto publikace poskytují podrobné informace    

o kvalitativním výzkumu a metodách sběru dat. Doplňující informace, týkající se metod 

výzkumu jsem čerpala od MAYRINGA (2002) a WRIGHTA (2006).  

Při sestavování obsahu diplomové práce mi jako návod sloužily zásady uvedené          

na webu FTVS UK (Metodologie bakalářské a diplomové práce, 2012). 

Veškeré použité prameny jsou citovány podle normy ISO 690 a ISO 690 -2.  

2.2  Doping 

Vývoj dopingu a jeho historie je přehledně a podrobně zmapována ve video nahrávce 

KÖSSLA (1996), která ukazuje vývoj dopingu od starověku, kde se užívaly podpůrné 

látky ke zvýšení fyzické kondice, rozebírá problematiku užívání přírodních preparátů    

a později nastiňuje způsob výroby a zneužití chemických látek.  Pro zjištění více 

informací o historii dopingu lze nahlédnout do knih NEKOLY (2000) A PYŠNÉHO 

(1999). Oba zmínění autoři pohlížejí na problematiku dopingu ze stejného hlediska, 

jako je tomu v mezinárodních smlouvách upravujících problematiku dopingu.  

Při sestavování přehledu o zakázaných látkách a metodách dopingu jsem převážně 

vycházela ze SEZNAMU ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 

2014, kde jsou vyjmenované veškeré zakázané látky a metody. Účinkům dopingových 

látek a metod na lidský organismus se věnuje NEKOLA (2000) A PYŠNÝ (1999, 

2006), tuto tématiku doplňuje SLEPIČKA (2000), který na doping pohlíží spíše             

z psychologického hlediska, přirovnává ho ke drogám. Podrobnější informace               

o krevním dopingu jsou publikovány na webových stránkách Antidopingového výboru 

České republiky (dále jen ADV ČR). Jednou z nových dopingových metod je genový 
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doping, kterému se věnuje článek na stránkách WADA, tématika stimulantů                 

je podrobně rozpracována v publikaci Fyziologie a patofyziologie dopingu PYŠNÝ 

(2002)  

2.3  Antidopingová politika 

Pro obecnou představu o vývoji antidopingové politiky jsem použila knihu Doping        

a sport od NEKOLY (2000). Na základě této knihy jsem si udělala obecný přehled, 

podrobnější informace k jednotlivým tématům jsem vyhledávala dále. Nedůležitějším 

dokumentem z hlediska informací o boji proti dopingu je Světový antidopingový kodex 

a další významné mezinárodní dokumenty jako Olympijská Charta proti dopingu 

(1998), Antidopingová úmluva Rady Evropy (1989), Mezinárodní úmluva proti dopingu 

ve sportu (2005) a další dokumenty vydané za účelem omezení dopingu.  

Většina z těchto dokumentů je dostupná na stránkách ADV ČR nebo v originálním 

znění na stránkách Světové antidopingové agentury (dále jen WADA)            

www.wada-ama.com. Na těchto stránkách lze vyhledat informace o zmíněných 

organizacích. WADA není jedinou organizací působící v antidopingové politice, kromě 

ní je to Mezinárodní olympijský výbor (dále jen MOV), který má své oficiální 

internetové stránky. ww.olympic.org, Rada Evropy s oficiálními stránkami 

www.hub.coe.int a v neposlední řadě Arbitrážní soud pro sport (dále jen CAS) 

s oficiálními stránkami www.tas-cas.org. Tyto organizace se na oficiálních 

internetových stránkách zabývají stručně historií dopingu a jeho zákazem. Organizacím 

působícím v boji proti dopingu se věnuje THORPE (2009) v knize Sports Law               

a HAMERNÍK (2007) v publikaci Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Obě tyto 

publikace jsem při sběru dat použila. 

Podrobně se vývojem zákazu dopingu zabývá KÖSSL (1996) v článku uveřejněném      

v časopise Sport report. Zákaz dopingu zpracoval i WILSON a DERSE (2001)              

v publikaci Doping in elite sport. Vývoj antidopingové politiky zachycuje 

chronologicky podle let, přičemž se nejvíce věnuje roli MOV. 

Právním vymezením dopingu v České republice (dále jen ČR) a ve světě se věnuje       

ve své rigorózní prácí NEKOLOVÁ (2003) a ONDRUŠOVÁ (2006), které mezinárodní 

smlouvy a organizace zkoumají z právního hlediska. Podobně orientovaná je diplomová 

práce JINDROVÉ (2010), která tuto tématiku doplňuje o období mezi lety 2006-2010.   
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2.4  Konference 

Téměř žádná literatura se nezabývá problematikou dopingových konferencí. NEKOLA 

(2000) v knize Doping a sport věnuje konferencím půl stránky a v jiných publikacích    

je tomu obdobně. Proto jsem využila možnosti nahlédnout do archivu ADV ČR,         

kde jsem k získání informací použila dokumenty vydané na jednotlivých konferencích, 

doplněné o poznámky jejich účastníků.  Složky o konferencích obsahují přepis 

přednášek jednotlivých přednášejících, znění výsledných rezolucí, dopisy organizátorů, 

odsouhlasené dokumenty a doporučení. Většina těchto pramenů je v anglickém nebo 

francouzském jazyce.  

Myslím si, že po nastudování všech výše uvedených zdrojů jsem schopná sestavit 

ucelený přehled o celosvětovém vývoji antidopingové politiky a o obecných 

informacích ohledně dopingu. Je potřeba upozornit na fakt, že existuje mnoho dalších 

publikací, které se dané tématice věnují a nejsou zde uvedeny, je to z toho důvodu,       

že se informace ve většině publikací opakují a já si myslím, že je lepší vycházet přímo   

z mezinárodních smluv a oficiálních dokumentů a stránek jednotlivých 

zainteresovaných organizací, kde jsou uvedeny nejaktuálnější a pravdivé informace. 
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3.  CÍLE A ÚKOLY 

Hlavním cílem této práce je vytvoření uceleného přehledu o vývoji celosvětové 

antidopingové politiky, uvedení klíčových mezníků při jejím vývoji a vyhodnocení 

významu, který pro celý proces antidopingové politiky mají.  Dílčím cílem                    

je obeznámení s pojmy, které s antidopingovou politikou úzce souvisí, jejich vysvětlení 

a uvedení souvislostí s daným tématem.  

K dosažení vytyčených cílů je potřeba si stanovit tyto dílčí úkoly: 

 vyhledání dostupných publikací zabývajících se danou tématikou 

 nastudování vyhledaných zdrojů 

 vytvoření předběžného obsahu práce 

 rozpracování jednotlivých kapitol 

 vymezení a vysvětlení pojmů 

 vypracování jednotlivých kapitol 
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4. METODOLOGIE 
"Metodologie definuje způsob, jakým se bude postupovat při výzkumu nějakého jevu.“ 

(47, str. 98) V  mém případě se jedná o sběr dat nutných k sepsání diplomové práce.  

Při vytváření diplomové práce je jednou z nejdůležitějších věcí určení charakteru, 

struktury práce a použité metody. 

4.1 Charakter práce 

Charakter práce se určuje podle způsobu sběru dat, dělí se na: 

 kvalitativní výzkum 

 kvantitativní výzkum 

Vzhledem k charakteristice mé diplomové práce lze říci, že má povahu kvalitativního 

výzkumu. Kvalitativní výzkum “zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo 

individuálních lidských problémů a jeho podstavou je vytvoření komplexního obrazu      

o zkoumaném problému. Vychází z empirických dat, majících podobu textu, získaných 

mimo jiné studiem dokumentů.“ (17, str. 12). Tato definice plně vystihuje přístup, který 

jsme zvolila pro mou diplomovou práci.  

4.2 Struktura práce 

Určením struktury zjistíme, jaké kapitoly musí práce obsahovat, což nám pomůže 

v rozvržení textu a kapitol. 

Struktura je dvojího typu: 

 teoretická  

 empiricko - teoretická.  

V mém případě se jedná o práci teoretickou, která “ uceleně zpracovává, třídí a kriticky 

analyzuje přehled poznatků o závažném a aktuálním odborném problému (má tedy 

kompilační nebo deskriptivně-analytický charakter. „ (27, str.1) 
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4.3  Metody  

Po určení struktury a charakteristiky diplomové práce, můžeme konstatovat,                 

že pro tvorbu práce byly použity následující metody kvalitativního výzkumu: 

 zkoumání dokumentů 

 popisná analýza 

4.3.1  Zkoumání dokumentů 

Dokumentem může být „ text, film, magnetofonová páska, kniha, časopis video, audio 

aj. (16, str. 51) „všechno napsané nebo zaznamenané, čímž se rozumí knihy, novinové 

články, záznamy projevů funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy. (16, str. 130) 

Pro tuto metodu je typický sběr dokumentů. Poznatky z dokumentů použije autor         

při psaní práce a to tak, že daný dokument interpretuje a vyvozuje z něj určité závěry.  

Proces zpracování dokumentů můžeme rozdělit na tyto fáze:  

1. definice výzkumné otázky 

2. definice pojmu dokument 

3. sběr relevantních dokumentů, které odpovídají námi vytvořené definici 

dokumentu 

4. pramenná kritika (interní a externí posouzení dokumentů) 

5. interpretace dokumentů  

6. vypracování zprávy (26) 

4.3.2  Popisná analýza 

Popisná analýza je jednou z nejčastěji používaných metod při vypracovávání 

výzkumných projektů. Jedná se o souhrn metod, které vycházejí z primárních                 

i sekundárních dat (interní dokumenty, výzkumné zprávy, články v odborných 

časopisech aj.) Jejím účelem je poskytnutí přesných informací o konkrétních aspektech 

zkoumaného prostředí Umožňuje zjištěné informace popisovat, ale na rozdíl od mnoha 

jiných metod je i komentovat. (19) 

 

 



 

 19   

 

Při aplikaci popisné analýzy je nutné postupovat podle následujících kroků: 

 stanovení cíle práce 

 vyhledání obsahových jednotek, vytyčení problému, který bude vzhledem         

ke stanovenému cíli sledován 

 určení souboru materiálů 

 čtení dokumentů 

 systematické sledování 

 postupné zaznamenávání výsledků, názorů 

 tvorba přehledů, tabulek, grafů 

 rozbor a hodnocení (57, str. 40) 
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5.  VYMEZENÍ POJMŮ 

5.1  Doping 
Původ slova doping není jednoznačný.  Jednou z možných variant je, že pochází 

z vlámského slova „doop“. Byl jím označován odvar z bylin a kořínků s příměsí 

střelného prachu. Tento odvar byl populární zvláště mezi kolonisty v Novém 

Amsterodamu v 17. století, a to vzhledem k jeho povzbuzujícím účinkům. (33) 

 

Slovo doping může mít také kořeny v Jihovýchodní Africe. Místní kmen Kafrů používal 

název „dop“ pro druh pálenky, která se používala při náboženských obřadech právě    

pro její povzbuzující účinky. (33) 

   

V obou ze zmíněných případů jde o označení směsi, která sloužila k nabuzení 

organismu. Toto označení se postupně obměňovalo, až se ustálilo do podoby doping. 

Lidé si stále pod tímto označením představují povzbuzující látku, ale na rozdíl             

od Vlámů a ostatních civilizací minulé doby, si dnes uvědomují, a pod tímto označením 

se jim vybaví, i negativní účinky těchto látek na organizmus. 

5.1.1 Historie 

Podstatou sportu je soutěžení, tedy porovnávání sportovních výkonů mezi sportovci 

navzájem. Vždy je lepší ten, kdo je na tom v daném okamžiku lépe jak fyzicky,           

tak i psychicky. Samozřejmě mezi sportovci existují rozdíly, každý má jinou stavbu 

těla, jiné fyzické i psychické předpoklady, a proto se každý snaží své nedostatky 

nějakým způsobem odstranit. Někomu stačí přidat více tréninků, ale někdo                  

již na vrcholové výkony nestačí, a tak si k nim dopomůže určitými stimulujícími 

prostředky, které jeho výkon zlepší.  Tak jako soutěžení, tak i doping provází sport 

téměř od jeho počátků. Užívání podpůrných látek můžeme rozdělit do dvou období: 

 Období do konce 19. století – přírodní preparáty 

Pro toto období je typické užívání pouze přírodních preparátů. Pro dosažení 

lepšího výkonu lidé žvýkali listy či výhonky rostlin, pili odvary z bylinek a hub. 

Aby účinek těchto směsí zvýšili, pili je spolu s alkoholem nebo kombinovali          

s kouřením tabáku. Tyto směsi využívali při náboženských či jiných obřadech 
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k navození euforických stavů, ale i pro stimulaci výkonu při výkonnostně 

náročných aktivitách. (33) 

Například v Incké říši běžci, kteří přepravovali zprávy na dlouhé vzdálenosti, 

žvýkali lístky koky. Důvodem bylo oddálení pocitu únavy a uběhnutí co nejdelší 

vzdálenosti. Pro vzdálenost, kterou bylo možno uběhnout po užití jedné dávky 

koky, měli označení „kokáda“. V Číně zase žvýkali rostlinu Ephedra vulgaris 

obsahující látku efedrin, která udržuje člověka v bdělosti a ostražitosti. Mexičané 

pro povzbuzení při bojových taženích pili odvary z kaktusové rostliny Peyote, 

která umocnila jejich agresivitu. (40) 

 

Z předchozích příkladů je patrné, že stimulující látky se užívaly již dlouho 

předtím, než bylo známo slovo doping. Každý, nejenom sportovec, se snažil 

pomocí přírodních preparátů bojovat se svými nedokonalostmi. Můžeme zde tedy 

hovořit o prvopočátcích užívání látek pro zlepšení výkonu, tedy o počátcích 

dopingu. Objevovaly se ale už i první známky antidopingových kontrol, jako tomu 

bylo při hrách v Thébách, kde pokud byl sportovci z úst cítit alkohol, nemohl       

se soutěže zúčastnit, neboť užití alkoholu bylo při těchto hrách zakázáno. (22) 

 Období od konce 19. století – syntetické preparáty 

Konec 19. století je obdobím typickým pro přechod od přírodních preparátů           

k syntetickým. Bylo to způsobeno velkým rozmachem přírodních věd. Asi největší 

vliv na užívané preparáty měl rozvoj chemie a farmacie, který umožnil nabízet 

lidem stále větší a rozmanitější množství léčiv. Nejdříve se léky užívaly pouze    

při léčbě nemocných. Postupně se přicházelo na to, že mají určitý stimulační vliv  

i na zdravého jedince. A tím došlo k rozmachu zneužívání těchto látek ve sportu. 

(31) 

   

Uměle vyrobené preparáty se nejprve zneužívaly ve vytrvalostních sportech, jako 

například cyklistice, plavání, běhu na dlouhé tratě (např. maraton), kde docházelo 

především k užívání látky strychnin, dále pak alkoholu, kofeinu a opia. První 

informace o užití dopingu na olympijských hrách pochází z her v St. Louis v roce 

1904, kde americký závodník užil strychnin, několik skleniček brandy, a následně 

vyhrál. Dalším známým příkladem jsou olympijské hry roku 1908 v Londýně,   
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kdy maratonec D. Pietri upadl několik metrů před cílem, byl však pomocí 

pořadatelů donesen za cílovou čáru. Byl sice diskvalifikován za pomoc cizí osoby, 

ale při ošetření se ukázalo, že při závodu požil strychnin. (31) 

 

 
Obr. č. 1: D. Pietri (14) 

 

K velkému rozvoji dopingu došlo po druhé světové válce. Bylo to dáno tím,         

že během války docházelo k rozsáhlému státy financovanému výzkumu v oblasti 

zkoumání účinků různých preparátů pro vojenské účely. Rostl také význam sportu 

v politické oblasti.  Při hrách už nešlo pouze o reprezentaci sportovce jako osoby, 

ale spíše o boj o prestiž mezi dvěma velmocemi - USA a Sovětským svazem. (48) 

 

Reprezentanti Sovětského svazu byli první, kteří na Olympijských hrách v roce 

1952 v Helsinkách začali ve velkém užívat anabolické steroidy, které se postupně 

šířily do všech částí světa a staly se tak jednou z nejvíce užívaných látek. K jejich 

užívání se roku 1965 přihlásilo 10% amerických powerlifterů, v roce 1985 toto 

procento vzrostlo devítinásobně. Anabolika neužívali pouze vzpěrači, kterým 

přinášely zřejmě největší efekt. Je šokující, že roku 1972 se na olympijských hrách 

v Mnichově k užití anabolik přihlásilo 68%  dotázaných sportovců 

z lehkoatletických disciplín. (31) 

 



 

 23   

 

Vzhledem k těmto okolnostem začala růst i kontrola požití podpůrných látek,         

a množství objevených případů dopingu se logicky začalo zvyšovat. A začalo 

přibývat úmrtí spojených s dopingem. Prvním úmrtím sportovce na olympijských 

hrách (1960 Řím), byla smrt dánského cyklisty K. Jensena. Ten během závodu 

zkolaboval a při převozu do nemocnice zemřel. Zjistilo se, že užil velkou dávku 

amfetaminu, kterou mu pravděpodobně aplikoval jeho trenér. Vyvrcholením 

těchto úmrtí byla smrt britského cyklisty Tommy Simpsona během etapy Tour     

de France roku 1967. Tuto etapu vysílala televize v přímém přenosu, a tak i jeho 

úmrtí mohli lidé sledovat bez jakékoliv cenzury. Později byly v těle cyklisty 

nalezeny stopy amfetaminu, metylamfetaminu a alkoholu. (31) 

5.1.2  Definice  

Dopingem se rozumí dle vůbec první definice, která byla vypracována Radou Evropy 

v roce 1963, použití látek tělu fyziologicky cizích zdravými osobami s cílem zlepšit     

při závodech výkon umělým a nečestným způsobem. Tato definice považuje za doping 

pouze užití nedovolených látek a metod, ale nebere v úvahu žádné jiné aspekty. Proto 

docházelo postupně k jejímu doplňování. Dnes je uvedena platná definice dopingu 

ve Světovém antidopingovém kodexu (déle jen Kodex), kde se za doping považuje   

„jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel 

uvedených v Kodexu.“ (50, str. 11) 

5.1.3  Antidopingová pravidla 

Antidopingová pravidla (dále jen Pravidla) jsou definována jako „sportovní pravidla, 

podle nichž se postupuje ve sportu. Sportovci přijímají tato pravidla dobrovolně jako 

podmínku své účasti. Pravidla nejsou stanovena proto, aby vyhovovala požadavkům      

a právním normám. Jedná se o zásady a minimální standardy stanovené v Kodexu, které 

představují konsensus širokého spektra zainteresovaných lidí, sportovců, funkcionářů    

a lékařů, kteří usilují o to, aby byl sport čestný a měly by být respektovány všemi soudy 

a rozhodčími orgány“.(49, str.6) Jejich porušení je trestáno podle sankcí uvedených      

v Kodexu. Dokazování, že došlo k jejich porušení, provádí vždy antidopingová agentura 

na základě zprávy o pozitivitě vzorku z antidopingové laboratoře nebo na podkladě 

dalších metod vlastního šetření.  
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5.1.4  Seznam zakázaných látek a metod dopingu 

Jedná se o vymezení látek a metod s dopingovým účinkem. Seznam zakázaných látek   

a metod dopingu (dále jen Seznam) je platný celosvětově pro všechny státy i sporty        

a je součástí Kodexu.  Jedinou organizací, která rozhoduje o zařazení či vyjmutí látek   

ze Seznamu je WADA a její Lékařská komise. Ta zpravidla na začátku každého roku 

zveřejní aktuální Seznam. Rozhodnutí o přidání nových látek a metod na tento seznam 

má striktní pravidla, kterými se musí všechny sportovní subjekty, které přistoupily 

k Mezinárodní olympijské chartě proti dopingu ve sportu (dále jen Charta), řídit.         

Za zakázanou je považována podle Kodexu taková látka či metoda, která splňuje 

alespoň dvě z následujících čtyř kritérií: 

1. Látka nebo metoda má potenciál zvýšit sportovní výkon (Zvýšení sportovního 

výkonu musí být lékařsky či vědecky prokázáno). 

2. Látka nebo metoda představuje skutečné či potenciální zdravotní riziko (Toto 

riziko musí být lékařsky či vědecky prokázáno). 

3. Použití látky nebo metody je ve sportu neetické, je v rozporu s ideou duchu 

sportu. 

4. Pokud látka nebo metoda může maskovat použití jiné zakázané látky nebo 

metody (Musí být lékařsky nebo vědecky prokázány maskovací účinky této 

látky nebo metody). (45)  

Seznam je členěn do třech základních částí: 

1. Látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž) 

2. Látky a metody zakázané při soutěží 

3. Látky zakázané v určitých sportech 

V každé z těchto částí jsou členěny látky a metody do dalších skupin podle podobného 

účinku nebo podle podobného chemického složení. 

5.1.5  Dopingová kontrola 

Dopingovou kontrolou se rozumí: " Všechny kroky a procesy od plánování testů          

až ke konečnému rozhodnutí o jakémkoliv odvolání, včetně veškerých kroků a procesů 

mezi tím, například poskytování informací o pobytu Sportovce, odběr Vzorků                 

a nakládání s nimi, laboratorní analýza terapeutické výjimky, nakládání s výsledky         

a ústní jednání". (29, str.15) 



 

 25   

 

Může být provedena při soutěži, kdy jsou kontrolováni sportovci, kteří se zúčastní 

soutěží řízených sportovními svazy. Nebo mimo soutěž, kdy mohou být k dopingové 

kontrole vyzváni všichni sportovci registrovaní sportovním svazem.  

Sportovci předem neví, kdo bude ke kontrole vyzván. Při jejich výběru dochází            

ke kombinaci cíleného (jedná se o vyzvání medailistů) a náhodného výběru (většinou 

losem, nebo podle předem dohodnutého klíče). V posledních několika letech jsou 

k dopingové kontrole vyzvání i sportovci, kteří se umístili na čtvrtém až šestém místě     

a to z důvodu častého pozitivního vzorku jednoho z medailistů. Tímto opatřením 

dochází ke kontrole i potencionálních medailistů.  

5.1.6  Postihy za užití dopingu 

Pravidlo o zákazu dopingu se vztahuje pouze na omezenou skupinu sportovců,                

a to těch, kteří jsou registrováni v některé sportovní organizaci (klubu, oddílu, 

tělovýchovné jednotě). Tím, že se sportovec stane členem spolku, se zavazuje 

k dodržování předpisů spolku, které musí mimo jiné zahrnovat pravidlo o zákazu 

dopingu a dodržování zásah fair-play. Pokud tyto podmínky člen poruší, bude 

sankciován. Výše a typ sankce je uveden v Kodexu. (31) 

Výše sankce záleží na tom, které z pravidel bylo porušeno, zdali se jedná o první           

či opakovaný prohřešek. Sportovci může být udělen zákaz činnosti, finanční postih       

či kombinace obou. Při pozitivním vzorku sportovce v průběhu dopingové kontroly 

během akce či soutěže dojde k automatickému anulování výsledků dosažených v akci    

či soutěží i se všemi důsledky, včetně odebrání medailí, bodů a cen. (50) 

5.2  ANTIDOPINGOVÁ POLITIKA 
Antidopingovou politikou se rozumí ucelený boj proti dopingu. Vzhledem k tomu,       

že doping je úzce spjat se sportem, lze zde najít mnoho společných rysů. Stejně jako 

sport je i boj proti dopingu celosvětový a probíhá ve všech úrovních. Antidopingová 

politika se neuplatňuje pouze na území jednoho státu, v jednom sportovním odvětví,    

ale dochází zde k celosvětové spolupráci. K tomu, aby tato politika byla úspěšná,         

je potřeba zapojení jak vládních tak nevládních institucí na celosvětové úrovni, 

vypracování společného postupu a zvláště respektování vydaných opatřeních a dozor 

nad jejich dodržováním.   
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5.2.1  Systémy antidopingové politiky 

K tomu, aby mohla být antidopingová politika úspěšná ve svém fungování,                    

je do ní zapojeno co nejvíce institucí na všech úrovních fungování. Systém 

antidopingové politiky využívá hierarchii organizačních struktur ve sportu. 

Mimo sportovní svazy a federace se v boji proti dopingu angažují také další instituce, 

bez nichž by antidopingová politika nemohla být úspěšná. Každá z  institucí se do boje 

proti dopingu zapojuje jinak, každá podle své působnosti. Lze je rozdělit do dvou 

skupin -  na vládní a nevládní instituce. 

 Instituce na nevládní úrovni 

Nevládní institucí se rozumí taková instituce, která se řídí vlastními předpisy       

a není závislá na státoprávní struktuře jednotlivých zemí.  

„Jako mezinárodní nevládní organizace jsou označována sdružení fyzických       

a právnických osob různých státních příslušností zřízená podle práva určitého 

státu, a plnící určitý mezinárodní úkol neziskové povahy“. (25, str.143) 

Do této skupiny se řadí nejvyšší světová autorita ve sportu MOV, WADA,  

Mezinárodní sportovní federace, ať jsou řádnými členy MOV, uznanými členy 

MOV, anebo se mezi neolympijské sporty neřadí. Dále pak Mezinárodní rada 

sportovní arbitráže (dále jen ICAS), CAS a mnoho dalších. Je plně v jejich moci, 

jaká nařízení a opatření vydají a přijmou.  

 Instituce na vládní úrovni 

Vládní institucí se rozumí taková instituce, ve které je zastoupen stát, toto 

zastoupení je ve většině případů stanoveno na základě mezivládních dohod. (31) 

„ Mezivládní instituci se v právu přisuzuje právní subjektivita. Rozumíme jimi 

sdružení států, která na základě právního aktu, jímž byla zřízena (mezinárodní 

smlouva), trvale vykonávají určité úkoly pro členské státy, a to vlastním jménem 

a vlastními orgány“ (25, str. 122) 
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Na celosvětové úrovni neexistuje ve sportu žádná vládní instituce. Existují pouze 

kontinentální, z nichž nejpropracovanější strukturu mají vládní instituce působící 

v Evropě. Mezi jednu z nejdůležitějších patří Evropská unie (dále jen EU), která 

se v oblasti sportu zabývá správou sportovních programů a utvářením sportovní 

politiky. Dále Evropský parlament a Rada Evropy, kde je pro oblast sportu 

nejdůležitější Řídící výbor Rady Evropy pro sport (dále jen CDDS), mezi jehož 

hlavní úkoly patří zajišťování Evropských konferencí ministrů zodpovědných    

za sport.    

5.2.2  Systém zabezpečení antidopingové politiky 

Antidopingová politika může být v různých zemích zajištěna různě, liší se v míře 

intervece státu. Podle toho, jakou roli v zabezpečení antidopingové politiky hraje stát, 

můžeme rozeznat tři systémy: 

 Státem kontrolovaný systém 

Zde má zabezpečovat antidopingovou politiku stát, a to ve většině případů      

tak, že vydá určité právní předpisy, které stanovují práva a povinnosti osob       

při nakládání se zakázanými látkami.  Stát může také pouze tuto problematiku 

začlenit do již existujících právních předpisů, které věcně souvisejí s bojem proti 

dopingu. Stát často pověří nějaký specializovaný orgán, který                           

má antidopingovou politiku na starosti, dodržování a postihy za nedodržení 

právních předpisů. Většinou se tresty týkají osob pohybujících se v prostředí 

vrcholového sportu. Pouze ve výjimečných případech může být osoba trestně 

odpovědná za porušení pravidel.    

  Decentralizovaný systém 

Pro tento systém je typické, že problémy související s dopingem řeší nevládní 

sektor, většinou se jedná o sportovní organizace. Stát nevydává předpisy, které 

by zabezpečovaly antidopingovou politiku, jsou to sportovní organizace, které 

mají tuto problematiku zakotvenou ve svých předpisech. Tyto předpisy             

se na rozdíl od předchozího systému vztahují pouze na ty subjekty, které 

pravidla přijímají (tato pravidla musí respektovat každý, kdo je dobrovolným 

členem sportovní organizace) a ne na všechny subjekty, jako tomu bylo 

v předchozím systému. 
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Stát zde zajišťuje finance, nezbytné pro vykonávání této politiky, a zapojuje      

se do antidopingové politiky v rámci mezinárodní spolupráce.  

 Smíšený systém 

V tomto systému dochází ke vzájemné spolupráci a rozložení činností týkajících 

se problematiky dopingu. Stát většinou poskytuje právní rámec a sportovní 

organizace zajišťují fungování antidopingové politiky. Co se týče trestání 

porušení předpisů, jsou řešeny pouze sportovními organizacemi, pouze pokud   

se jedná o neoprávněné zacházení s dopingovými látkami, může být jedinec 

postaven před soud. (31)    

5.2.3  Dokumenty antidopingové politiky 

o Úmluva  

Úmluvu lze definovat jako pravidla politické praxe, která jsou závazná             

pro ty, na něž se vztahují, ale která nejsou zákony, protože nejsou vynucována 

soudy.  (38, str. 256)  Příkladem Úmluvy ve sportu je Evropská antidopingová 

úmluva.   

o Charta 

Chartu lze definovat jako "listinu, obsahující a zaručující obvykle                        

v deklarativní formě souhrn určitých práv a zásad. Toto označení se užívá           

u písemného aktu nebo jiného politického dokumentu závažného vnitrostátního 

nebo mezinárodního významu."  (24, str. 367) Příkladem Charty ve sportu          

je Mezinárodní olympijská charta proti dopingu ve sportu. 

o Kodex  

Kodex je celosvětovým dokumentem, který nemá charakter mezinárodní  

smlouvy, jeho dodržováním nejsou vázány vlády jednotlivých států. Příkladem 

Kodexu ve sportu je Světový antidopingový kodex.  Jedná se o souhrn pravidel 

upravujících danou oblast. 

 

 



 

 29   

 

o Rezoluce  

Synonymem pro rezoluci je usnesení. "Jedná se o formální vyjádření názoru  

nebo vůle orgánu nebo veřejného shromáždění, které se přijímá hlasováním. 

Tímto termínem se obvykle označuje přijetí návrhu, jehož předmět netvoří zákon 

(např. změna pravidel)." (4, str. 35) Příkladem ve sportu je Kodaňská rezoluce. 
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6.  POČÁTKY FORMOVÁNÍ ANTIDOPINGOVÉ POLITIKY 

6.1  První snahy o omezení dopingu ve sportu 
Jak bylo uvedeno v kapitole o historii dopingu, první známky o omezení dopingu        

lze najít při hrách v Thébách, kde bylo sportovci zakázáno účastnit se her, pokud před 

soutěží užil alkohol.  Šlo o opatření, které se nerozšířilo na jiné hry a po zániku           

her v Thébách zanikly i pokusy o omezení "dopingu".  

První, kteří si uvědomili negativní vliv užívání dopingu na zdraví sportovců, byli 

sportovní lékaři. Na ustavujícím sjezdu Mezinárodní federace sportovního lékařství 

(dále jen FIMS) ve Sv. Moritzi roku 1928 byl na pořadu jednání boj proti dopingu. 

Tímto tématem se zabývali lékaři i na následujících jednáních. V roce 1959 v Paříži 

byly přijaty konkrétní návrhy na opatření boje proti dopingu. Téhož roku byla na popud 

francouzských lékařů vytvořena ve Francii první komise pro kontrolu dopingu. (31) 

V první polovině 20. století si mezinárodní sportovní organizace uvědomily,                

že je potřeba nějakým způsobem omezit užívání podpůrných látek. Stále častěji 

sportovci kolabovali při soutěžích v důsledku jejich užití, v některých případech došlo   

k užití takového množství látky, které nebylo slučitelné se životem sportovce. Mezi 

prvními, kteří se začali tématem zákazu dopingu zabývat, byl MOV, který při svém 

zasedání v roce 1928 zákaz dopingu řešil. Výsledkem bylo vydání Rezoluce, ve které 

mimo jiné oznamoval, že užívání dopingu je neslučitelné s myšlenkou čistého sportu      

a fair-play a oficiálně tímto doping zakázal. Zákaz nebyl dodržován, neboť chyběly 

nástroje k donucení jeho dodržování. MOV se touto tématikou i nadále zabýval              

a později přispěl ke vzniku funkční a účinné antidopingové politiky. Vedle MOV         

se dopingem zabývala i Rada Evropy (dále jen RE) a v neposlední řadě také 

Mezinárodní sportovní federace. (22) 
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6.2  Působení MOV v antidopingové politice 

MOV byl založen na I. olympijském kongresu v Paříži roku 23. června 1894 Pierrem   

de Coubertainem a Demetriem Vikelasem za účelem znovuobnovení antických 

olympijských her. V současné době sídlí ve Švýcarském Lausanne, a představuje 

nejvyšší světovou autority ve sportu. Sdružuje zástupce Národních olympijských 

výborů (dále jen NOV), Mezinárodních sportovních federací, sportovců, organizačních 

výborů olympijských her a další zástupce členských zemí. Rozhoduje o otázkách 

týkajících se olympijských her (dále jen OH), sportu pro mládež, etiky sportu, rozvoje 

sportu pro všechny a sportu žen, šíření olympijské myšlenky a v neposlední řadě také 

boje proti dopingu. (35)  

Logo MOV je vyobrazeno na bílém podkladu, který představuje čistotu a neutralitu 

sportu. Na podkladu je vyobrazeno pět propojených kruhů, které pět kontinentů. Jejich 

propojení představuje vzájemnou spolupráci. 

 

Obr. č. 2: Logo Mezinárodního olympijského výboru (35) 

Nejvyšším orgánem MOV je zasedání, tedy Valné shromáždění členů. Do jeho 

kompetencí spadá úprava a schvalování Charty, volení členů a jejich vyloučení, volení 

pořadatelského města OH (zimních i letních) atd. Jeho rozhodnutí jsou konečná. Dalším 

důležitým orgánem je Výkonný výbor, který má odpovědnost za správu MOV a řízení 

jeho záležitostí. Členové zasedání MOV volí ze svých řad předsedu, který zastupuje 

MOV a řídí všechny jeho aktivity, v jeho kompetenci je zakládání komisí jako 



 

 32   

 

poradních orgánů. Mohou být trvalého charakteru, nebo dočasného, tyto komise jsou   

po splnění svého úkolu zrušeny. (34) 

MOV se vůbec poprvé začal zabývat otázkou dopingu roku 1928 na svém zasedání, 

jehož výsledkem bylo vydání oficiálního zákazu dopingu. V té době ještě neexistoval 

způsob, jak laboratorně testovat sportovce na užití zakázaných látek, a proto nebyl tento 

zákaz dodržován. Zástupci MOV se i nadále po tomto neúspěchu zabývali teoretickým 

bojem proti dopingu. V roce 1963 vypracovali první definici dopingu, přijali Pravidlo     

o zákazu dopingu a vypracovali Seznam, podle kterého byly za zakázané látky 

považovány: „narkotika, amfetaminové sloučeniny, některé alkaloidy, efedrin, všechna 

analeptika, látky aktivující dýchání, psychotronika a některé hormony. Pravidlo             

o zákazu dopingu nebylo ani v této podobě možné účinně aplikovat, neboť chyběly 

postihy za užití zakázaných látek. (22) 

 

Hlavním mezníkem pro MOV v oblasti boje proti dopingu byl rok 1967, kdy byla 

založena Lékařská komise, která měla od svého vzniku ve své kompetenci řízení 

celosvětového boje proti dopingu. Pod touto komisí byly zřízeny subkomise pro doping 

a biochemii a subkomise pro harmonizaci směrnic dopingových kontrol. Pod jejich 

vedením vznikají zásadní rozhodnutí a dokumenty vytvářející a usměrňující 

antidopingovou politiku. Mezi hlavní oblasti zájmu subkomise pro doping a biochemii 

patří systém akreditací a reakreditací dopingových laboratoří, systém návodů                 

k procedurám týkajících se dopingových kontrol. Subkomise pro harmonizaci směrnic 

dopingových kontrol vydává rozhodnutí a dokumenty v oblastech testovacích procedur 

a odběrových materiálů při dopingových kontrolách, Seznam a zajišťuje školení 

mezinárodních dopingových komisařů. (31) 

Ve stejném roce, kdy byla založena Lékařská komise, zavedl MOV první dopingové 

kontroly pro letní olympijské hry (dále jen LOH) v Mexiku v roce 1968 a také přijal 

upravenou definici dopingu. (46) 

 

Mezníkem v celosvětovém boji proti dopingu byl rok 1988, kdy MOV spolu s ostatními 

organizacemi zabývajícími se problematikou dopingu vypracovali Chartu. Jedná           

se o základní dokument, o který se opírala a stále se opírá veškerá filozofie boje proti 

dopingu. Lze konstatovat, že tento dokument je z hlediska boje proti dopingu 
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průlomovým, jako první zavádí "nový trend boje proti dopingu založený na nevládní 

úrovni na manifestované spolupráci sportovních organizací na etickém principu"       

(18, str. 4). V návaznosti na tuto Chartu vypracovala Lékařská komise Lékařský kodex, 

což byl dokument, který měl sloužit ke sladění klíčových prvků boje proti dopingu. 

Tento dokument byl roku 1999 přejmenován na Antidopingový kodex olympijského 

hnutí (dále jen Olympijský kodex) a od roku 2003 pod názvem Světový antidopingový 

kodex je známý až do dnes. Je stavebním kamenem pro celý Světový antidopingový 

program ve sportu. Více se tématu Antidopingového Kodexu a Charty budu zabývat       

v samostatných kapitolách. 

6.3  Stálé světové konference o boji proti dopingu  
Světový boj proti dopingu byl v kompetenci MOV. Postupně přibývalo problémů, které 

bylo v oblasti dopingu potřeba řešit, každá instituce, sportovní federace řešila tyto 

problémy částečně samostatně a ve většině případů ne moc efektivně. Proto se MOV 

rozhodl svolávat pravidelně stálé světové konference, na kterých by se antidopingová 

politika řešila společně, prostřednictvím zástupců jednotlivých institucí a odborníků. 

Vize MOV byla taková, že každá konference bude mít jedno stěžejní téma, kterým       

se bude zabývat. Výsledkem by měl být společný efektivní a účinný boj proti dopingu.  

6.4.  I. stálá světová konference o boji proti dopingu v Ottawě 
První stálá světová konference o boji proti dopingu ve sportu se konala 26. – 28. června 

1988 v kanadské Ottawě. Zúčastnilo se jí 85 vládních činitelů a sportovních 

představitelů z 27 zemí světa spolu se zástupci MOV, Evropské rady, Evropské 

sportovní konference, Mezinárodní federace ledního hokeje, Mezinárodní federace 

plavání, Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství, Mezinárodní vzpěračská 

federace, Generálního shromáždění mezinárodních sportovních federací, Mezinárodní 

amatérské atletické federace, Nejvyšší rady pro sport v Africe. Sešli se zde vůbec 

poprvé představitelé vládních a nevládních institucí, kteří se dohodli na společném 

postupu při vytváření programu boje proti dopingu. (59) 

Účastníci konference se shodli na tom, že je potřeba vytvořit společný mezinárodní 

postup v boji proti dopingu, který bude podporovat etické a morální hodnoty sportu        
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a fair play. Odsoudili podávání nebo užívání zakázaných druhů drog a zakázaných 

metod. Na základě toho vyzývali k celosvětové akci proti dopingu ve sportu.  

Účastníci jednomyslně schválili tyto dokumenty: 

1. Zásady při odstraňování dopingu ve sportu 

Tento dokument měl sloužit jako soubor obecných zásad, na kterých měla        

být založena společná celosvětová kampaň proti dopingu. Jednalo se o nastínění 

problémů a návrhů na efektivní boj proti dopingu. Upozorňoval na negativní 

účinky dopingu a uváděl hlavní myšlenku sportu „ Sport by měl probíhat         

na „rovném hřišti“. Jako takový by měl odrážet soutěžení mezi sportovci, nikoli 

biologickými preparáty“ (59, str.3) 

Na odstranění dopingu by se měli podílet všichni členové sportovní rodiny 

(činovníci, trenéři, sportovci, lékaři, sportovní vědci, atd.) Napomoci k jeho 

odstranění mělo stanovení definice termínu „doping ve sportu“. 

 

Poukazovaly na nedostatečnost dopingových kontrol prováděných pouze          

při soutěži, doporučovaly provádět kontroly opakovaně bez předchozího 

upozornění a v průběhu celého roku, tedy i mimo soutěž. Veškeré výsledky 

pozitivních testů měly být ověřitelné. 

 

2. Mezinárodní olympijská charta boje proti dopingu 

Tato Charta byla na doporučení Konference v Ottawě vyhlášena roku 1988 

Mezinárodním olympijským výborem jako Mezinárodní olympijská charta proti 

dopingu ve sportu a je platná dodnes. Více se tématu Charta věnuji v kapitole 

6.4.1. 

 

3. Pravidla a směrnice, jejichž použití by mělo pomoci vypracovat postup 

vedoucí ke schválení a přijetí Charty 

Jedná se o soubor pravidel a směrnic, které by měly být brány v potaz              

při vypracování plánů na schválení a přijetí Charty. (69)  
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4. Model národního antidopingového programu 

Model uvádí souhrn programových pravidel, která byla považována za základní 

pro každý národní antidopingový program. Uvedená pravidla se týkala národní 

koordinace antidopingového programu, kontroly dopingu, uznaných laboratoří, 

nutnosti výchovných programů a výzkumu.  

6.4.1  Mezinárodní olympijská charta proti dopingu ve sportu 

Charta byla přijata na I. konferenci o boji proti dopingu v Ottawě roku 1988. Během 

olympijských her v Soulu roku 1988 ji přijal a schválil MOV a byla oficiálně vyhlášena 

jako Mezinárodní olympijská charta proti dopingu ve sportu.  Na jejím vytvoření          

se podíleli zástupci MOV, sportovních federací, Olympijského výboru USA                   

a Evropského výboru ministrů. První návrhy na vypracování takovéhoto dokumentu 

vyslovili již účastníci 5. konference ministrů zodpovědných za sport v roce 1968,         

na písemnou podobu dokumentu se čekalo téměř 30 let. Chartu při jejím vzniku 

podpořila také Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (dále jen UNESCO), 

Světová zdravotnická organizace (dále jen WHO), RE a Komise evropského 

společenství. (19) 

Hlavním posláním Charty je chránit čistotu sportu, jeho etické hodnoty a princip       

fair-play. Jedná se o dokument právně nevymahatelný, jeho podpisem se signatář 

vymezuje proti dopingu a zavazuje se dodržovat jeho principy, současně může              

od Charty kdykoliv odstoupit. 

Mezi hlavní principy Charty patří tyto: 

 Doping je škodlivý pro zdraví sportovce a v rozporu s principem fair-play.         

Je zapotřebí udržet integritu sportu a hájit práva účastníků sportovních soutěží 

na všech úrovních. 

 Za doping je podle definice MOV považováno užití zakázaných tříd 

dopingových látek a metod.   

 Doping je součástí problému drogově závislých.  

 Jednoznačný nesouhlas s užíváním a podporou dopingových látek. 

 Častější dopingové kontroly a více individuálních sankcí za užití dopingu. 
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 Podpora iniciativám sportovních hnutí a vlád bojujících s dopingem a ocenění 

toho, že došlo k velkému pokroku v oblasti dokazování užití zakázaných látek. 

 V boji proti dopingu by měli všichni spolupracovat, jedná se o mezinárodní 

problém. 

 Výzva sportovní federacím, aby společně spolupracovaly a vytvořily fungující     

a účinný program boje proti dopingu. 

 Je zapotřebí jednotné uplatňování antidopingové politiky a strategie všemi 

účastníky, převážně ve vrcholovém sportu. 

 Uznává, že boj proti dopingu v jednotlivých státech podléhá jejich vlastním 

zákonům, normám a tradicím, je důležité zajistit, aby byl boj efektivní                 

a v souladu s přirozeným právem. 

 Vůdčí úlohu v zajištění schválení Charty a dohledu nad její realizaci                  

by měl převzít MOV. (18) 

Mimo předcházející principy obsahuje dokument: 

 Základní ustanovení o úloze sportovního společenství v přijetí vlastního 

antidopingové programu 

 Pravidla antidopingové kontroly 

 Pokyny pro sestavení směrnic pro přijetí programů boje proti dopingu 

 Kritéria pro disciplinární opatření a tresty 

 Doporučení vládním orgánům týkající se legislativních a finančních opatření, 

zejména těch, která vedou k omezení dostupnosti dopingových látek 

 Požadavky na zabezpečení antidopingových laboratoří 

 Zdůraznění významu výchovy a informovanosti ve sportu (31) 
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Součástí Charty jsou i přílohy, které tvoří: 

 Kritéria pro akreditaci antidopingových laboratoří 

 Seznam skupin dopingových látek a metod 

 Model národního antidopingového programu 

 Metodika standardních procedur odběru vzorků 

 Principy provádění mimosoutěžních testů 

 Návod pro uplatňování sazebníků trestů 

6.5  Působení Rady Evropy v boji proti dopingu 
RE je mezinárodní celoevropská organizace, který byla založená 5. května 1949 

podpisem zakládací listiny tzv. Londýnské dohody. Podepsalo jí 10 evropských států.   

V dnešní době má Rada Evropy 47 členských států. Vznikla na popud tehdejšího 

premiéra Spojeného království Winstona Churchilla, který ve svém proslovu                

na Curišské univerzitě v roce 1946 volal po vzniku podobné organizace v Evropě, jako 

jsou Spojené státy americké na americkém kontinentu. V návaznosti na jeho myšlenku 

proběhla jednání v Nizozemském Haagu roku 1948, která se zabývala podobou              

a fungováním RE.  Rozhovorů se zúčastnilo několik stovek politiků, zmocněnců vlád     

a různých organizací. Zvažovalo se dvojí zacílení instituce, nakonec došlo k propojení 

obou dvou cílů a vzniku RE v současné podobě. První směr si klad za cíl vytvořit 

klasickou mezinárodní organizaci, v níž budou zasedat zástupci členských zemí, tento 

model reprezentuje Výbor ministrů. Druhý směr měl za cíl vytvořit politické fórum        

s poslanci, z jehož modelu vychází Parlamentní shromáždění. Oba tyto orgány mají 

sídlo ve francouzském Štrasburku. (42) 

Hlavním cílem RE je "dosáhnout větší jednotnosti mezi členskými státy za účelem 

ochrany a realizace ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím,                     

a usnadňování jejich hospodářského a sociálního pokroku." (8, str. 1) Mimo tyto hlavní 

cíle se RE věnovala i oblasti sportu a tedy i problematice dopingu. Již v roce 1967 

přijala první dokument o právní úpravě dopingu. Rezoluce č. 12 vznikla jako reakce         

na stále se zvyšující procento sportovců, kteří v důsledku užití podpůrných látek 
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zkolabovali, měli trvalé zdravotní následky, nebo dokonce během závodu zemřeli, jako 

tomu bylo při cyklistickém závodě Tour de France roku 1967. V dokumentu 

byla  podána definice dopingu a doporučení vládám členských zemí, aby přijaly účinná 

antidopingová opatření. Řada evropských zemí na tato doporučení reagovala 

prostřednictvím národních organizací, které si začaly problému dopingu více všímat         

a snažily se s dopingem podle svých možností bojovat. (52) 

RE se i nadále chtěla věnovat oblasti sportu. Vzhledem k tomu, že se tato oblast stále 

rozrůstala, rozhodla se vytvořit samostatný výbor, který by měl mít ve své kompetenci 

pouze sport. Stalo se tak roku 1976, kdy vznik Řídící výbor Rady Evropy pro sport. 

Tento výbor působí dodnes, jeho hlavním úkolem je zajišťovat Evropské konference 

ministrů zodpovědných za sport. Tyto konference jsou nejvyšším exekutivním 

sportovně politickým grémiem RE. Konají se pravidelně a jejich úkolem je koordinovat 

legislativní počiny jednotlivých vlád ve sportovní oblasti. Za nejdůležitější výsledky 

těchto konferencí lze považovat vydání Evropské antidopingové úmluvy (dále             

jen Úmluva) v roce 1989, a schválení Evropské charty sportu v roce 1992.  

Veškerá opatření orgánů RE vztahující se ke sportu jsou řízena zásadou subsidiarity, 

což znamená, že každá členská země si ponechává kompetence k samostatným úpravám 

přijatých doporučení, podle vlastní legislativy nebo předpisů sportovních organizací. 

(31)    

Jako součást CDDS byla pro potřeby koordinace antidopingové politiky v roce 1989 

ustavena Monitorovací skupina, která sdružuje členské státy (pozorovatele) a nečlenské 

státy RE, které jsou účastníky Evropské kulturní úmluvy. V jejím čele stojí Generální 

tajemník, který svolává členy pravidelně jedenkrát ročně. Jeho právem je přizvat            

k účasti na zasedání i nevládní sportovní organizace a jiné organizace. Jejím základním 

posláním je být spojovacím článkem mezi vládami a sportovními organizacemi.           

Na základě společného konsensu členských zemí přijímá a schvaluje dokumenty            

a ustanovení MOV. Základním dokumentem pro řídící činnost Monitorovací skupiny      

je Úmluva, která mimo jiné upravuje problematiku dopingu a boje proti němu. (31)  
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Úmluva obsahuje: 

 Obecná ustanovení týkající se pravidel boje proti dopingu 

 Postihy za doping 

 Seznam dopingových látek 

 Podrobná pravidla kontroly dopingu - před soutěží, během i po soutěži 

 Pravidla pro výběr účastníků dopingových kontrol, jejich práva a povinnosti, 

metody analýzy vzorků a zpracování výsledků. (1) 
 

Všechna z uvedených pravidel jsou průběžně prověřována a v případě potřeby 

doplňována a modernizována. 

Mimo dokumenty uvedené výše vydala RE řadu doporučení a rozhodnutí, která            

se týkala oblasti omezení dostupnosti dopingových látek a obchodování s nimi, 

doporučení na zefektivnění antidopingových programů a politiky, zavedení omezení 

dostupnosti dopingových látek prostřednictvím státní legislativy aj.  

6.6  Mezinárodní sportovní federace 
Za "Mezinárodní sportovní federace jsou považovány mezinárodní nevládní organizace, 

spravující jeden nebo více sportů v celosvětovém měřítku, jejichž členy jsou organizace, 

které řídí tento sport na národní úrovni“. (18, str.5) 

K tomu, aby se sportovec mohl účastnit sportovních soutěží, musí být členem národního 

svazu, sám jako soukromá osoba se těchto soutěží nemůže zúčastnit. Sportovní svazy     

se sdružují a jsou podřízeny MSF. Díky tomuto systému jsou sportovci nuceni 

dodržovat řády, pravidla a jiná nařízení vydaná jak MSF, tak i Národním sportovním 

svazem, jehož jsou členy. Této hierarchie využívá boj proti dopingu, neboť každý 

sportovec, který se chce soutěží zúčastnit, musí respektovat příslušné pravidlo o zákazu 

dopingu. Pokud nebude tato pravidla respektovat, bude sankciován rovněž podle 

stanovených pravidel.   

Každá MSF si mohla do přijetí Kodexu (2003) upravovat pravidla o zákazu dopingu 

podle potřeb daného sportu. Bylo zcela v jejich kompetenci, jaké sankce za jednotlivé 

prohřešky nastaví, mohly také posílat návrhy na změny obsahu Seznamu. Některé látky 

byly například zakázány pouze v některých sportech, a to na popud daných federací.   
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Veškerá omezení, doplňky, sankce a pravidla vydaná sportovními federacemi však nyní 

nesmějí být v rozporu s pravidly, omezeními a sankcemi vydanými WADA, mohou      

je pouze doplňovat. 

Jednou z federací, která vydává vlastní pravidla a sankce, je Mezinárodní atletická 

federace (dále jen IAAF), která má jinak zařazené zakázané látky, než je uvedeno 

v Kodexu, a nejnižším trestem při porušení některého z dopingových pravidel                

je  veřejné napomenutí. Mezinárodní cyklistická federace (dále jen UCI) sankciuje 

cyklisty, u kterých je prokázán pozitivní test na doping, nejenom zákazem činnosti 

(doporučení v Kodexu), ale i peněžitým trestem. Fotbalová federace (dále jen FIFA) 

nerespektuje model sankcí uvedený v Kodexu ani nemá vlastní sazebník, o výši trestu 

rozhoduje vždy nejvyšší disciplinární orgán FIFA. (31) 

Před oficiálním vyhlášením pravidla o zákazu dopingu, v průběhu                                 

60. a 70. let, vydávaly některé MSF svá opatření v boji proti dopingu, která byla 

závazná pouze pro sport, který byl v kompetenci dané federace. Vytvářely vlastní 

Seznamy zakázaných látek a metod, postihy za užití dopingu aj.  

IAAF se problematikou dopingu začala zabývat v roce 1960. Italská fotbalová federace 

v roce 1962 ustavila vyšetřovací komisi a potrestala první hráče za zneužívání dopingu. 

(31) 

6.7  Arbitrážní soud pro sport a Mezinárodní rada sportovní arbitráže 
Počátkem roku 1980 docházelo ke vzrůstajícímu počtu mezinárodních sporů týkajících 

se sportovního odvětví. Chyběl ovšem nezávislý samostatný orgán, který                      

by měl pravomoc tyto spory řešit. Absenci takovéto organizace si uvědomoval tehdejší 

prezident MOV Juan Antonio Samarench, který se začal touto problematikou zabývat. 

Prosadil projednání vzniku chybějící organizace na zasedání MOV v Římě roku 1982. 

Založení takovéto organizace se ujal tehdejší člen MOV a současně jeden ze soudců 

Soudního dvora v Haagu Keba Mbaye, který společně s ostatními spolupracovníky 

vypracoval stanovy nově vznikajícího CAS. V roce 1983 oficiálně schválil              

MOV stanovy CAS, které vstoupily v platnost dne 30. června 1984. Tímto datem nabyl 

statutu soudu podle švýcarského obchodního práva. (15, 9)  



 

 41   

 

CAS je právnickou osobou se sídlem ve švýcarském městě Lausanne, s detašovanými 

pracovišti v Sydney a New Yorku. Může se k němu odvolat každá fyzická či právnická 

osoba způsobilá k právním úkonům, pod podmínkou, že se vzniklý spor přímo, nebo 

alespoň nepřímo týká sportu, anebo obchodních sporů typu "spory o smlouvu                

o sponzorství" aj.  Jeho rozhodnutí mají principiálně stejnou vynutitelnost jako 

rozsudky obecných soudů. Řešení sporů mají na starosti arbitři, kteří jsou voleni jednak 

MOV, MSF, NOV, další část je volena s ohledem na zachování práv sportovců               

a poslední část je volena tak, aby nebyla závislá na žádném z předchozích orgánů. 

Každá z pěti uvedených složek volí vždy 1/5 arbitrů. V současné době čítá                

CAS přibližně 290 arbitrů.  (10) 

Počátkem 90. let 20. století už nebyl soud schopen řešit veškeré spory ve stanovených 

termínech a byla nutná jeho reforma. Roku 1994 došlo k rozdělení na dvě divize: 

Řádnou arbitrážní divizi a Odvolací arbitrážní divizi, přičemž každá měla                     

ve své působnosti jiné druhy sporů. V tomtéž roce došlo ke vzniku Mezinárodní rady 

sportovní arbitráže, která má na starosti financování a provoz CAS a je jejím nejvyšším 

orgánem. Tímto krokem získal CAS nezávislost na MOV, který měl tyto funkce 

doposud na starosti. (9) 

ICAS sídlí stejně jako CAS ve švýcarském Lausanne, je složena z dvaceti členů, kteří 

"musejí být vysoce kvalifikovaní právníci s dokonalou znalostí sportovního práva           

a arbitrážního řízení".(9, str.1) Jeho úkolem, mimo řízení provozu a financování CAS, 

je jmenovat arbitry CAS a hájit práva zúčastněných stran sporu.  

CAS pomohl při řešení řady sporů týkajících se dopingové problematiky, převážně 

spojených s OH. Pro tyto účely byly zřízeny tzv. ad hoc tribunály, které řešily spory 

vzniklé v průběhu OH nebo v době 10ti dnů před jejím zahájením. Tyto tribunály 

musely většinou rozhodnout do 24 hodin od podání žádosti. Pro představu uvedu jeden 

z příkladů: Na Zimních olympijských hrách (dále jen ZOH) v Naganu roku 1998         

byl vítěz slalomu ve snowboardu potrestán za užívání konopí. Tento sportovec             

se odvolal k ad hoc soudu, který rozhodl, že mu medaile nebude odebrána, neboť           

v té době nebylo konopí na Seznamu. Ad hoc tribunály jsou také zřizovány                 

při některých velkých sportovních akcích jako je např. Mistrovství světa a Evropy        

ve fotbale, není to ovšem podmínkou. (3) 
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CAS prodělal od svého ustavení určitý vývoj a ve své působnosti dokračuje                   

až do dneška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43   

 

7.  VÝVOJ ANTIDOPINGOVÉ POLITIKY V LETECH 1989 – 1999 

7.1.  Vliv politické situace na antidopingovou politiku 
Pro pochopení situace kolem roku 1989 je potřeba znát důvody vzniku konfliktu mezi 

komunistickým blokem sdruženým kolem sovětského impéria a kapitalistickým blokem 

vytvořeným kolem Spojených států amerických. Oba tábory spolu bojovaly nejenom    

na poli ideolologie, sociálních a hospodářských úspěších, ale také v oblasti sportu,      

což se promítlo i do oblasti dopingu.  

Do této doby se soutěží, převážně tedy OH, účastnili amatéři, kteří soutěžili pro radost 

z vítězství. Od vstupu Sovětského svazu (dále jen SSSR) na OH v Helsinkách 1952      

se olympijské hry proměnily v lítý boj mezi oběma velmocemi. Olympijskými 

vítězstvími se snažily obě strany ukázat světu převahu jejich společenského systému      

a stát se tak zajímavými pro státy „třetího světa“. K úspěchu si mohly dopomoct 

jakýmkoli způsobem, což bohužel vedlo k rozvoji dopingových látek a metod.  Tento 

„fenomén“ dopování si uvědomovala řada světových institucí a začala proti němu 

zasahovat prostřednictvím vydávání pravidel a provádění dopingových kontrol. I přes 

veškerou snahu ale nedocházelo k dostatečnému potlačení dopingu, což ukazují 

výsledky dopingových kontrol z OH v Moskvě konaných roku 1980. Na nich byl sice 

zjištěn minimální počet pozitivně testovaných sportovců, ale po přezkoumání vzorků 

došel prof. Donike k závěru, že pozitivní vzorek mělo mnohem více sportovců,          

což svědčilo o utajování a vládní podpoře dopingu, který byl podporován především 

v tehdejším SSSR a Německé demokratické republice (dále jen NDR). Tento systém 

státní podpory dopingu nesměl být prozrazen, a proto sportovci byli velmi dobře 

připraveni na to, aby dopingovými testy prošli bez pozitivního nálezu (sportovec         

byl například vybaven prezervativem s cizí močí, kterou odevzdal namísto svého 

vzorku). (22) 

Po zvolení Michaila Gorbačova generálním tajemníkem Komunistické strany 

sovětského svazu roku 1985 docházelo postupně k uvolňování komunistického režimu. 

Gorbačov se snažil zlepšit fungování Sovětského svazu a politického systému. Potenciál 

viděl v navázání vztahů se západem. Uvolňování přísné komunistické diktatury vedlo 

spolu s postupujícími protesty proti vládě komunistů v evropských komunistických 

zemích postupně až k rozpadu SSSR a konci vlády komunistů. 
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Kontrola omezení zbrojení a konec studené války v roce 1989 umožnil světovým 

organizacím začít vést účinný boj proti dopingu, který by byl podporován jak státy 

bývalého SSSR, tak státy Spojených států amerických (dále jen USA). Do oblasti sportu 

se přestal promítat ideologický boj mezi komunistickým a kapitalistickým blokem, 

postupně došlo k odhalení a zrušení státní podpory dopingu. A také účinnému                

a společnému boji proti dopingu, který byl akceptován většinou států bez ohledu           

na politický systém. 

7.2.  Období zvýrazněné práce MOV 
Největší průlom v boji proti dopingu nastal koncem 80. let. Byl způsoben nejen velkým 

rozmachem dopingu, ale také uvolněním napjaté politické situace mezi východním         

a západním blokem. Nastala doba, kdy jednotlivé státy byly přístupné společnému 

organizovanému boji proti dopingu. Největším impulsem pro odstartování 

celosvětového programu boje proti dopingu byl pozitivní nález kanadského sprintera 

Bena Johnsona na OH 1988 v Soulu a usvědčení několika desítek osob z nelegální 

výroby, pašování a distribuce obrovského množství steroidů.  Záštitu nad tímto bojem 

převzal MOV, neboť dosud neexistovala žádná celosvětová organizace, která by měla 

na starosti pouze doping.   

Prvním krokem ze strany MOV bylo, jak je již uvedeno výše, vyhlášení Charty platné 

dodnes. Díky Chartě došlo v oblasti antidopingové politiky k částečnému sjednocení 

jednotlivých sportovních organizací i států s různým politickým zřízením. 

Dalšími kroky ze strany MOV bylo zařazení nových dopingových látek a metod           

na Seznam, rozšiřování způsobů zjištění dopingové látky v těle sportovce a zefektivnění 

dopingových kontrol. Dopingové kontroly byly nově prováděny nejenom při soutěži, 

ale i mimo ně, v přípravném období, i v době osobního volna sportovce. Tato opatření 

vedla k odhalení mnoha pozitivních nálezů a odradila mnoho sportovců od užívání 

dopingu. (23) 

Agenda dopingu se stávala stále širší a MOV již nebyl schopen se jí plně věnovat, proto 

svolal konferenci, kde se účastníci dohodli na vzniku samostatné organizace zabývající 

se pouze dopingem. Vznikem Světové antidopingové agentury WADA roku 1999         

se boj proti dopingu přesunul pod její záštitu. 
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7.3.  Úloha vládních a nevládních organizací 
Na boji proti dopingu se podílí řada organizací. Od roku 1989 lze tyto instituce rozdělit 

do dvou linií: 

 Mezivládní instituce 

 Nevládní organizace 

Hlavním rozdílem u těchto dvou skupin je kromě způsobu založení také pole 

působnosti, stanovené úkoly, cíle a pravomoci. Oběma liniím jde v globálním měřítku   

o to samé, vytvořit co nejúčinnější a nejpropracovanější program boje proti dopingu, 

který by vedl k co nejnižšímu procentu výskytu dopingu ve sportu. Ani bez jedné 

z těchto skupin by nemohl boj proti dopingu úspěšně fungovat. Každá hraje velmi 

důležitou a nenahraditelnou roli. 

7.3.1.  Mezivládní instituce 

Tento typ institucí je ve sportu zastoupen pouze na úrovni institucí kontinentálních. 

Světová mezivládní instituce zatím neexistuje. Nejpropracovanější struktura těchto 

institucí je v Evropě. Patří mezi ně EU, v níž se koordinací sportovní politiky věnuje 

komise EU, při které byl založen poradní orgán Evropské sportovní fórum, které           

se zabývá též problematikou boje proti dopingu. RE, která ustavila řídící výbor Rady 

Evropy pro sport, jehož úkolem je zajistit organizaci Evropské konference ministrů 

zodpovědných za sport. Pro potřeby koordinace antidopingové politiky byla jako 

součást CDDS zřízena Monitorovací skupina.   

7.3.2.  Nevládní organizace 

„Pojem nevládní instituce je v diplomatickém jazyce užíván pro označení instituce, které 

se řídí vlastními statusy a jsou zpravidla zcela nezávislé na státoprávní struktuře 

jednotlivých zemí. Obvykle se zabývají problematikou, která není vázána 

hospodářskými, politickými nebo náboženskými směry uspořádání světa, a spíše 

zahrnují sféru podmínek rozvoje člověka“. (31, str. 90) 

Za nevládní organizace lze považovat: MOV, MSF, UNESCO, WHO, ICAS,            

CAS a od roku 1999 též WADA. 
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7.4  II. stálá světová konference proti dopingu v Moskvě 
Druhá stálá světová konference proti dopingu ve sportu se konala v Moskvě ve dnech 

od 10. do 12. října 1989. Konference se zúčastnilo 181 delegátů z 31 zemí světa. Mezi 

účastníky se zařadili zástupci 24 MSF, ředitelé a pracovníci 52 laboratoří, lékařská 

komise a komise sportovců MOV, WHO, Evropská Rada, UNESCO, Evropská 

sportovní konference. (60) 

Konference byla organizována s cílem výměny zkušeností a informací o přípravě           

a zavádění národních antidopingových a výchovných programů a projednání hlavních 

témat ve čtyřech pracovních skupinách. Dále pak k možnosti vyjádřit                        

se k dopracovaným přílohám k Chartě. 

Každá ze čtyř pracovních skupin se zabývala jedním hlavním tématem, a po skončení 

konference byla vypracována shrnující zpráva, která se skládala z výsledků, ke kterým 

skupiny během jednotlivých seminářů došly. Skupiny se zabývaly těmito tématy: 

1. Modelový národní antidopingový program 

Zpráva ze semináře o modelovém národním antidopingovém programu 

upozorňuje na skutečnost, že v každém státě je realizace národního 

antidopingového programu v jiném stádiu. Nelze určit jednotný způsob realizace 

programu, neboť státy mají odlišnou sportovní strukturu a mechanismy. Je tedy 

potřeba stanovit si stejné cíle, ale s tím, že každý stát k nim může dojít jiným 

způsobem. Účastníci tohoto semináře se shodli na tom, že je potřeba sledovat      

a vyhodnocovat jednotlivé národní antidopingové programy. Jednotlivé prvky 

Modelového národního programu (dokument přijatý na konferenci v Ottawě 

1988) byly rozčleněny na specifické aspekty a pro každý byly navrženy normy 

hodnocení. Orgán odpovědný za provádění hodnocení měl být určen na národní 

bázi. (61)  

 

Během tohoto semináře bylo dohodnuto, že členství ve sportovní organizaci 

automaticky znamená pro sportovce podřídit se všem sportovním pravidlům, 

tedy i pravidlům vztahujícím se k dopingu. Není tedy potřeba, aby sportovní 

organizace uzavíraly se sportovci zvláštní smlouvy ohledně dopingu. (61) 
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Dále se většina zúčastněných shodla na tom, že je třeba v každé zemi vytvořit 

nezávislý orgán, který by měl být schopen přijímat rozhodnutí a prosazovat 

jejich realizaci v rámci vlastních pravomocí. Mimo jiné by měl tento orgán 

zajišťovat funkce související s testováním sportovců. (61)  

 

2. Kontroly mimo soutěž 

Účastnící tohoto semináře se shodli na tom, že mimosoutěžní kontroly by měly 

probíhat během celé sezóny, ale intenzivněji během sezónních vrcholů, vždy 

s ohledem na uspořádání tréninků. Dále navrhly vytvoření seznamu sportovců, 

kteří připadají v úvahu pro mimosoutěžní kontrolu a uvedli, které informace     

by tyto seznamy měly obsahovat. Mimosoutěžní testy by se měla provádět 

zejména u vrcholových sportovců a potenciálních vrcholových sportovců. Dále 

nabádají národní svazy, aby do reprezentačních týmů nominovaly pouze            

ty závodníky, kteří souhlasí s prováděním mimosoutěžních kontrol. (64) 

 

Sportovec měl být k mimosoutěžnímu testování vybrán náhodně, nezávislým 

jedincem, a o svém vybrání měl být informován písemně.  

Seminář se zabýval i problematikou výběru osoby provádějící odběr vzorku,    

měl by to být proškolený a nezávislý jedinec, který by měl být vždy stejného 

pohlaví jako testovaný sportovec. Kontrolor by se měl vždy prokázat platným 

identifikačním průkazem. (64) 

 

3. Informace a výchova 

Účastníci této pracovní skupiny se shodli na tom, že je potřeba trenérům              

a sportovcům poskytnout přesné informace o průběhu dopingových kontrol, 

neboť mezi sportovci a trenéry narůstá nedůvěra a odpor k těmto kontrolám 

způsobený nedostatkem informací. (63) 

 

V další části upozorňují na nutnost zvýšení preventivního opatření, pro tyto 

účely navrhují vytvoření výchovných programů pro děti ve věku 12-15, tyto 

programy by měly být nejlépe zařazeny do veřejného školského systému jako 

součást protidrogového boje. (63) 
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V poslední části uvádějí, že je potřeba, aby se národní a mezinárodní sportovní 

organizace do realizace těchto programů zapojily, uvádějí, že je to jediný 

způsob, jak zachránit sport před zneužíváním dopingu. (63) 

 

4. Práva a povinnosti sportovců a jejich doprovodu 

Na semináři věnovaném tomuto tématu se probíraly kauzy z minulých let. Žádná 

specifická pravidla a povinnosti sportovců zde nebyla stanovena. (62) 

7.5  Evropská antidopingová úmluva 

Evropská antidopingová úmluva je listina, která byla přijata 16. listopadu 1989            

ve Štrasburku Radou Evropy, účastníky Evropské kulturní úmluvy a některými dalšími 

státy. Jedná se o mezinárodní smlouvu na vládní úrovni, která zavazuje účastníky           

k přijetí konkrétních opatření, která mohou být realizována vládními, nevládními 

orgány nebo sportovními organizacemi. Úmluva je prvním psaným pramenem 

mezinárodního práva upravující problematiku dopingu a boje proti němu. Účinnost 

nabyla 1. března 1990. Do roku 2013 jí podepsalo 47 států, většina Evropských států. 

Šest nečlenských států Rady Evropy zůstávají jako pozorovatelé, patří mezi                 

ně USA, Kanada, Japonsko, Izrael, Mexiko a Holy See. (1). 

Hlavním účelem Úmluvy je: 

 Mezinárodní koordinace signatářů v boji proti dopingu 

 Prohloubení spolupráce signatářů v boji proti dopingu 

 Harmonizace činností spojených s bojem proti dopingu (dopingové kontroly, 

akreditované laboratoře, legislativy, postupů při disciplinárních řízeních atd.) (1) 

Signatář svým podpisem stvrzuje, že se k Úmluvě hlásí a zavazuje se k podniknutí 

nutných kroků pro realizaci ustanovení Úmluvy prostřednictvím svého právního řádu. 

Podpis není zárukou její ratifikace. „Ratifikace je právní akt, jímž stát vyjadřuje souhlas 

s uzavřenou mezinárodní smlouvou a zavazuje se ji dodržovat.“ (43, str. 65) Například 

Albánie, Belgie, Ukrajina, Malta a Irsko se staly signatáři, ale v těchto státech nedošlo 

k jejímu přijetí, tedy ratifikaci. Nicméně většina signatářů Úmluvu přijala. Podmínkou 
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ratifikace je projednání Úmluvy vládou, popřípadě parlamentem a následnému 

schválení.  

Ustanovení, která musí realizovat signatářské státy, jsou následující:  

 Vytvoření podmínek pro realizaci Úmluvy 

 Koordinace politiky a aktivit státních orgánů a sportovních organizací 

 Opatření k omezení dostupnosti a užívání zakázaných dopingových látek       

a metod ve sportu (s důrazem na anabolické steroidy) 

 Zajištění kontroly pohybu, držení, dovozu, distribuce a prodeje zakázaných 

dopingových látek a metod 

 Závazek zřídit na svém území laboratoř dopingové kontroly a napomáhat 

sportovním organizacím v přístupu do laboratoří jiného účastníka 

 Navrhovat a zavádět výchovné programy s důrazem na rizika spojená 

s užíváním dopingových látek a metod 

 Spolupráce se sportovními organizacemi při realizaci antidopingového 

programu 

 Státem poskytnutá finanční pomoc sportovním organizacím při financování 

antidopingového programu a zároveň přijmout opatření, která umožní státu 

neposkytnutí dotací z veřejných zdrojů v případě přestupku proti zákazu 

dopingu 

 Podporovat spolupráci s mezinárodními antidopingovými orgány (1) 

Vydaná rozhodnutí a doporučení k implementaci Úmluvy účastnickými státy jsou spolu 

s ostatními akty, kterými se mezinárodní organizace obracejí na své členy i nečleny, 

právně nezávaznými doporučeními i přesto, že jsou označována jako rezoluce, 

deklarace, rozhodnutí či doporučení.(25) 

Pro kontrolu implementace práv a povinností vyplývajících z Úmluvy do právních řádů 

členských států byla při RE zřízena Monitorovací skupina. V té je každá účastnická 

země zastoupena jedním delegátem. Jejím hlavním úkolem je pomáhat členským zemím 
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koordinovat antidopingovou politiku s politikou MOV a předkládat příslušné návrhy 

opatření Výboru ministrů Rady Evropy. 

7.6  III. stálá světová konference proti dopingu v Bergenu  
Třetí stálá světová konference proti dopingu ve sportu se konala v Norském městě 

Bergen od 23. do 26. září 1991. Konference se zúčastnilo 219 delegátů ze 45 zemí 

světa. Mezi účastníky se zařadili zástupci 18 ministerstev, 15 NOV, 10 MSF, 9 členů 

MOV, ředitelé a pracovníci 6 laboratoří. (68)  

Hlavním tématem celé konference byla “Informace o dopingu a vzdělání v oblasti 

dopingu“. Další důležitá témata, kterými se účastníci zabývali: 

 Užívání drog a jejich zneužívání ve sportu 

 Způsob, jak změnit lidské postoje a chování 

 Principy a strategie pro dlouhodobé plánování a realizaci informačních               

a vzdělávacích programů 

 Potřeba mezinárodní spolupráce a koordinace (68) 

Výsledkem semináře o užívání drog a jejich zneužití bylo sestavení tří důležitých 

složek, kterými je nutné se v nejbližší době zabývat. Jsou jimi: 

 Rozlišení mezi terapeutickými výjimkami a zakázaným užitím dopingové látky 

či metody 

 Nutnost rychlé reakce na nově zneužívané látky 

 Použití a zneužití endogenních látek 

Účastnící upozornili na to, že při řešení těchto otázek je nutná vzájemná spolupráce        

a koordinace, jenom jejím prostřednictvím může dojít k co nejrychlejšímu                      

a nejúčinnějšímu vyřešení skýtajících se problémů.  

Účastníci konference se shodli na tom, že při vypracovávání vzdělávacích programů      

je nutné úzce spolupracovat se sportovci, neboť oni jsou ti, kterých se dopování přímo 

týká. Rozhodnutí sportovce dopovat je ovlivněno nejenom samotnou osobou sportovce, 

ale také trenérem, médii a ostatními. Je důležité, jaký tlak je na sportovce vyvíjen           

z vnějšího prostředí. Vzhledem k těmto okolnostem se účastníci zabývali nejenom 

informačními a vzdělávacími programy pro sportovce, ale také pro trenéry. Sestavili 
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soubor komponentů, které jsou nutné pro úspěšný vývoj a realizaci vzdělávacích 

programů, jsou jimi: 

 Určení faktorů, které mají vliv na to, že se sportovec rozhodne dopovat (sociální 

výzkum) 

 Spolupráce se sportovci při tvorbě jednotlivých programů 

 Spolupráce s odborníky v oblasti vzdělání 

 Zajištění odborné přípravy pro potencionální pedagogy, zejména trenéry 

 Začít vzdělávat sportovce v mladém věku 

 Nutnost posouzení účinnosti antidopingových programů 

 Nutnost začlenění etického problému do antidopingového programu (68) 

Pokud dojde k realizaci všech těchto komponentů, je podle účastníků konference možné 

vytvořit účinné a efektivní vzdělávací programy. Některé státy, jako například 

Austrálie, mají programy vypracované a již je aplikují v praxi.  Programy přednesly      

na konferenci, aby se jimi mohli ostatní účastníci inspirovat. Úsilí musí být posíleno 

zvláště v těch zemích, které doposud nemají antidopingové programy. S vypracováním 

antidopingových programů by rozvojovým zemím měli pomoct zástupci MOV a států, 

které mají funkční systém a mohou své zkušenosti předat ostatním. (68) 

Na základě seminářů došli odborníci k závěrům, že je potřeba informovat o drogách 

převážně sportovce a jejich trenéry, především o jejich negativních účincích na zdraví    

a sankcích, které jsou spojeny s jejich zneužitím, neboť právě oni, jsou ti, kteří ovlivňují 

své rozhodnutí o zneužití drog. Konference poukázala na fakt, že se sportovci a trenéři 

staví negativně k boji proti dopingu. Jsou přesvědčeni o tom, že je tento boj nasměrován 

proti nim, nikoliv k jejich prospěchu. Cíleným poskytováním informacím o drogách, 

sankcích, dopingových pravidlech a kontrolách, je potřeba jedince přesvědčit o tom,     

že boj proti dopingu je vytvořen za účelem jejich ochrany, chrání myšlenku rovnosti    

ve sportu. (68) 
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7.7  IV. stálá světová konference proti dopingu v Londýně 
Čtvrtá stálá světová konference proti dopingu ve sportu se konala v britském městě 

Londýn od 5. do 8. září 1993. Konference se zúčastnilo 204 delegátů z 60 zemí světa. 

Mezi účastníky se zařadili zástupci 13 ministerstev, 9 NOV, 7 národních 

antidopingových výborů, 17 národních sportovních federací, 7 členů MOV, lékaři          

a zdravotní pracovníci a další odborníci na téma drogy aj. (70) 

 Celá konference se zabývala tématem „Sociální kontext dopingu“ a jejím hlavním 

cílem bylo získat odpovědi na následující otázky: 

 Jakého pokroku dosáhlo antidopingové hnutí? 

Účastníci konference připomněli veškeré důležité pokroky, kterých dosáhli       

při tvorbě antidopingové politiky. Jako neúčinnější a nejdůležitější počin 

označili Chartu a zavedení testování sportovců, jak během soutěže, tak i mimo 

ni. 

Za důležitý krok k zefektivnění antidopingové politiky určili podmínění účasti 

sportovce na OH podpisem souhlasu s mimosoutěžními kontrolami.  

 Jak lze vytvořit efektivní antidopingový program? 

Odborníci přednášející na této konferenci upozornili na fakt, že v poslední době 

se zvyšuje zneužívání anabolických steroidů u mládeže, proto je podle 

odborníků potřeba zacílit vzdělávací a informační programy právě na tuto 

skupinu mladých lidí, zjistit jejich skutečné postoje a názory na doping a pokusit 

se je ovlivnit. Konference vyzvala všechny příslušné orgány, aby přijaly 

opatření, včetně právních předpisů, všude, kde je to možné, aby tento trend 

zvrátili.  

Nabádali ostatní k vytváření programů zacílených na sportovce a trenéry             

a pokračování ve spolupráci s atlety a dalšími, jako jsou trenéři, lékaři, vědci.  

 Jak lze rozvíjet vzájemnou spolupráci a koordinaci v boji proti dopingu? 

Pro to, aby byl boj proti dopingu úspěšný, je nutná vzájemná spolupráce.           

Je nutné společně pracovat na harmonizaci mezinárodních a národních 

antidopingových předpisů (pravidla, postupy, sankce, zakázané látky a metody). 
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Spolupracovat při výzkumu v oblasti zjištění stopových prvků užitých 

zakázaných látek a metod v moči a krvi sportovce. 

K rozvoji spolupráce přispívají také pravidelné konference na téma doping,       

ve kterých mohou zástupci organizací a vlád sdílet své zkušenosti a předávat 

znalosti ostatním, a tím přispět k účinnějšímu a efektivnějšímu vytváření 

antidopingové politiky. Mohou společně postupovat v boji proti dopingu            

a tím doping vytěsňovat ze sportu. (70)    

Jedním z hlavních témat konference byl program testování sportovců. Výsledkem       

byl seznam kroků, které je nutné učinit pro efektivní fungování dopingových kontrol. 

Jsou jimi: 

 Spolupráce s jednotlivými sportovními federacemi 

 Povinnost sportovní federace zavázat se k aktivnímu řešení problému dopingu, 

vyhodnocení výsledků a následné aplikaci příslušných sankcí 

 Plánované rozdělení programu vedoucí k optimalizaci účinnosti 

 Mimosoutěžní a soutěžní testování 

 Důsledné a správné provádění ukázkových postupů 

 Zajištění přesných kontaktních údajů o sportovci  

 Vhodná politika – spravedlnost, eliminace nesrovnalostí 

 Použití spolehlivé a přesné laboratorní analýzy 

 Vytvoření vzdělávacích programů doplňujících testovací program 

 Publicita, s cílem zvýšit odstrašující účinek  

 Vyhodnocení programu (70) 

Tato konference byla poslední, neboť MOV a ostatní účastníci konferencí uznali,          

že všechny důležité problémy, které vyvstaly s problematikou boje proti dopingu, byly 

již vyřešeny, tudíž není nutné organizovat další konference. Od této doby je na každém 



 

 54   

 

orgánu, aby využil výsledky všech konferencí ve svůj prospěch a dále rozvíjel 

antidopingovou politiku. 

7.8.  Antidopingový kodex olympijského hnutí 
Antidopingový kodex olympijského hnutí vznikl v návaznosti na Chartu. Olympijský 

kodex měl sloužit ke sladění klíčových prvků boje proti dopingu. Nabyl platnost            

1. listopadu 1999 přejmenováním a doplněním Lékařského kodexu, který sestavila 

Lékařská komise MOV.   

Hlavním úkolem Olympijského kodexu bylo zabezpečit respektování etických koncepcí 

vyplývajících z fair-play, olympijského ducha, lékařské praxe a v neposlední řadě 

ochránit zdraví sportovce.  

Olympijský Kodex se týká OH, mistrovských soutěží a všech soutěží, které se konají 

pod patronátem anebo za podpory MOV, všech soutěží organizovaných v rámci 

olympijského hnutí včetně přípravy na tyto soutěže. Prostřednictvím Olympijského 

kodexu vyjádřilo olympijské hnutí solidaritu se snahou absolutně vytěsnit doping          

ze sportu.    

Olympijský kodex se skládá z 8 kapitol. Jsou jimi:  

 Všeobecná ustanovení 

V této kapitole jsou vysvětlené veškeré pojmy objevující se v Olympijském 

kodexu. 

 Dopingový přestupek a sankce 

V této části je uvedena definice dopingu a sankce za dopingové přestupky. Výše 

sankce je závislá na druhu užité látky, způsobu užití. Při stanovení výše sankce 

je dále rozhodující jestli tuto látku sportovec užil opakovaně či nikoli. Sankce 

může být ve formě napomenutí, zákazu účasti na soutěžích či ve formě finanční.   

Podle definice je za „doping považováno použití látky nebo metody, která 

potenciálně škodí zdraví sportovce, nebo je schopná zvýšit výkon sportovce, 

anebo maskuje přítomnost zakázané látky v těle sportovce či maskuje užití 

takového látky.“  (36, str. 5)  



 

 55   

 

 Odvolání 

Olympijský kodex poukazuje na možnost odvolání se proti rozhodnutí, které 

bylo přijaté při jeho uplatňování. Účastník má možnost odvolat se k CAS. Jsou 

zde uvedeny konkrétní příklady, kdy se mohou účastníci odvolat                        

a jak by se měli při přezkoumání chovat. 

 Mezinárodní antidopingová agentura 

Olympijský kodex počítá s tím, že v budoucnosti bude vytvořena antidopingová 

agentura, která bude mít své poslání a strukturu stanovenou v zakládající listině.  

 Akreditované laboratoře 

Tato část je věnována laboratořím, ve kterých dochází ke zkoumání vzorků 

moči a krve. Jsou zde popisovány jejich povinnosti.  

 Testovací procedury 

Zde jsou uvedeny způsoby výběru testovaných sportovců. 

 Nabití platnosti a úpravy 

Tato část upozorňuje na to, že úpravy Olympijského kodexu může provádět 

pouze Výkonný výbor MOV na základě doporučení Rady Světové 

antidopingové agentury.  

 Přílohy 

Součástí příloh je Seznam. Dále obsahuje postup pro získání akreditace            

pro laboratoře a postupy při odběru vzorků. (36)    
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8. VÝVOJ ANTIDOPINGOVÉ POLITIKY po roce 1999 

Dopingové aféry se nevyhýbaly téměř žádným mezinárodním soutěžím. Za jeden 

z největších skandálů lze považovat události, které se staly na Tour de France roku 

1998, kdy policie našla velké množství zakázaných léčebných látek u účastníků soutěže. 

Tato aféra poukázala na potřebu vytvoření mezinárodního nezávislého orgánu, který 

bude mít na starosti pouze boj proti dopingu. Do této doby se tématem antidopingové 

politiky zabývalo více subjektů, většinou odděleně, což vedlo k vytvoření řady 

rozličných dopingových definic, sankcí a politik. Docházelo pak k tomu, že řada sankcí 

byla zpochybňována a často anulována soudem.  

Iniciativu při vzniku požadované organizace převzal MOV a svolal první světovou 

konferenci o dopingu ve sportu do Lausanne na únor 1999. 

8.1  Světové konference o dopingu ve sportu 
Světové konference o dopingu ve sportu jsou pořádány WADA ve spolupráci 

s ministerstvem sportu či výborem pro sport hostitelského státu. Výjimku tvoří první 

konference, kterou svolal a pořádal MOV.  

Konference se koná každé čtyři roky, vždy rok před konáním LOH. Jejich hlavním 

úkolem je zhodnocení uplynulého období, zejména z hlediska účinnosti přijatých 

opatření proti dopingu ve sportu a úrovně spolupráce zainteresovaných vládních              

i nevládních institucí sdružených ve WADA. Program konference se vytyčuje              

na základě získaných zkušeností a přijímá opatření v oblasti boje proti dopingu na další 

období. 
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Společné logo pro všechny světové konference o dopingu ve sportu je vyobrazeno        

na obrázku č.2. 

 

Obr.č. 3: Logo Světové konference o dopingu ve sportu (54) 

8.2  I. světová konference o dopingu ve sportu  v Lausanne 

První světová konference o dopingu ve sportu se konala ve Švýcarském městě Lausanne 

v únoru 1999, organizována byla MOV. Mezi účastníky byly zástupci                    

MOV, MSF, NOV, mezivládních a nevládních organizací, vlád a sportovců. (65)  

Hlavním cílem bylo vytvoření základů pro vznik nezávislé Světové antidopingové 

agentury, která by měla v kompetenci celosvětovou koordinaci boje proti dopingu. 

V Lausanne došlo ke shodě na tom, že k úspěšnému vyřešení problému dopingu            

je nutný jednotný přístup, který bude koordinován v globálním měřítku,                          

a to prostřednictvím partnerství mezi sportovními organizacemi, vládou a nezávislou 

agenturou. (67)  

Výsledkem konference bylo vydání Lausanské deklarace o dopingu ve sportu.               

Ta upozorňuje na fakt, že doping je v rozporu s myšlenkou sportu a lékařskou etikou, 

představuje porušení pravidel stanovených olympijským hnutím. Účastníci konference 

byli znepokojeni faktem, že doping ohrožuje zdraví sportovců a mládeže. (55).  

Hlavní usnesení deklarace lze shrnout do několika bodů: 

 Olympijský slib 

Olympijský slib by měl být rozšířen na trenéry a další úředníky, kteří                

se pohybují v oblasti vrcholového sportu. Měl by zahrnovat respektování 

integrity, etiky a fair play ve sportu. 
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 Vzdělávací a preventivní kampaně 

Tyto kampaně by měly být intenzivnější a měly by být zaměřeny především     

na mládež, sportovce a jejich doprovod. 

 Antidopingový Kodex olympijského hnutí 

Účastníci konference schválili přijetí Olympijského kodexu jako základu         

pro boj proti dopingu.  

 Sankce 

Sankciováni budou nejenom sportovci, ale i trenéři a funkcionáři, kteří porušili 

Olympijský kodex. Minimální sankce za zneužití zakázaných látek a metod      

by měla znamenat zákaz výkonu činnosti po dobu dvou let. 

 Mezinárodní antidopingová agentura 

Poukazuje na nutnost založení Mezinárodní antidopingové agentury a popisuje 

její hlavní cíle a povinnosti. Deklarace ukládá vzniklé pracovní skupině složené 

ze zástupců olympijského hnutí, sportovců, vlád a mezivládních organizací       

do 3 měsíců definovat strukturu, poslání a financování agentury s tím,               

že by měla být funkční pro OH v Sydney roku 2000.   

 Odpovědnost 

 Určila odpovědnosti MOV, MSF, CAS a doporučila jim spolupráci 

 s Mezinárodní antidopingovou agenturou. Nabádá k posílení spolupráce mezi 

 olympijským hnutím a orgány veřejné správy, které by měly přijímat společná 

 opatření. (65) 

8.3  Světová antidopingová agentura (WADA) 
WADA byla založena 10. listopadu 1999 jako nevládní nezisková organizace podle 

švýcarského práva. Má sídlo ve švýcarském Lausanne a ředitelství v kanadském 

Montrealu. Jí vydávané předpisy nejsou obecně závaznými právními normami. Jejím 

prostřednictvím dochází ke spolupráci mezi sportovními organizacemi a vládami. 

Každá z těchto stran může provádět pouze některé činnosti. Prostřednictvím jejich 

spolupráce lze účinněji bojovat proti dopingu. (56) 
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WADA byla založena za účelem koordinace, propagace a monitorování boje proti 

dopingu ve sportu. Koordinuje vývoj Olympijského Kodexu (po jeho doplnění               

a přejmenování i Kodexu) a jeho zavedení do praxe. Na její práci se podílejí všechny 

organizace zapojené do boje proti dopingu. Patří mezi ně mezivládní sportovní                

i nesportovní organizace, vlády jednotlivých států, veřejné úřady, a další veřejné             

i neveřejné instituce.  

Hlavní vizí WADA je svět, který bude ochraňovat a oceňovat svět sportu bez dopingu. 

Této vizi odpovídá i logo, které vzniklo složením tří komponentů: 

Obr.č. 4: Logo Světové antidopingové agentury WADA (65) 

 Čtvercový tvar loga představuje zvyky a tradice sportu, černá barva pozadí 

představuje neutralitu a tradiční barvu rozhodčího  

 Rovnítko vyjadřuje rovnost a spravedlnost a jeho lidské zobrazení poukazuje     

na jedinečnost každého sportovce, zelená barva představuje zdraví a přírodu 

 Heslo „Play true“ vyjadřuje základní hodnotu WADA a sportu (65) 

Vrcholným rozhodujícím orgánem je Ustavující výbor, který má 38 členů,                    

je rovnoměrně složen ze zástupců Olympijského hnutí a vlád.  Výbor zodpovídá            

za aktuální vedení a chod agentury. Dalším vrcholným orgánem je Výkonný výbor, 

který čítá 12 členů a je zodpovědný za vytváření antidopingové politiky. Mimo tyto     

dva orgány existují ještě menší komise, které mají funkci poradní a poskytují 

poradenství při tvorbě a realizaci programů WADA. (65) 

WADA by z vlastní činnosti nemohla financovat svůj rozpočet, proto je její činnost 

financována z různých zdrojů.  První dva roky svého působení byla financována pouze 

ze zdrojů MOV. Od roku 2002 je její rozpočet z poloviny spolufinancován vládami, 
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které jsou rozděleny do pěti olympijských regionů. Podíly jednotlivých regionů jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. (65) 

Olympijský region Podíl na financování rozpočtu WADA 

Afrika 0,25 % 

Amerika 14,5 % 

Asie 10,23 % 

Evropa 23,75 % 

Oceánie 1,27 % 

MOV 50 % 

Tab. č.1: Financování rozpočtu WADA  

 

Hlavní činnosti WADA se zaměřují na aktivity, které vyplývají z povinností, které            

jí stanovuje Olympijský kodex a odráží význam komplexního přístupu k boji proti 

dopingu.  

 

Mezi hlavní úkoly WADA patří: 

 Dohled nad dodržováním Olympijského kodexu (později Kodexu) 

WADA pomáhá vládám a organizacím s přijetím Olympijského kodexu        

a dohlíží nad jeho správným dodržováním 

 

 Spolupráce při vymahatelnosti práva 

WADA má za úkol přesvědčit vlády o nutnosti vytvoření a přijetí právních 

předpisů, které umožňují bojovat proti výrobě, prodeji a držení dopingových 

látek.  

 

 Věda a medicína 

WADA podporuje globální výzkum zaměřený na odhalování a identifikaci 

dopingových látek a metod, vývoj nových postupů při detekci dopingu, 

doplňuje Seznam, akredituje antidopingové laboratoře a kontroluje 

terapeutické výjimky udělené sportovcům.  
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 Koordinace antidopingové politiky 

WADA koordinuje antidopingovou činnost v souladu s Olympijským 

kodexem. 

 

 Vývoj antidopingové politiky 

WADA usnadňuje koordinaci regionálních antidopingových organizací        

se zaměřením na regiony, ve kterých neexistují žádné nebo omezené 

antidopingové činnosti. 

 

  Vzdělání 

WADA vede a koordinuje efektivní strategie prevence a vzdělání v oblasti 

dopingu. 

 

 Výchova a účast sportovců 

WADA poskytuje sportovcům informace o nebezpečí a důsledku dopingu. 

(65)  

8.4  Dodatkový protokol k Evropské antidopingové úmluvě 
Dodatkový protokol (dále jen Protokol) byl vytvořen Monitorovací skupinou zřízenou 

RE. Byl přijat v září 2002 ve Varšavě, v platnost vstoupil 1. dubna 2004. Jeho účelem   

je doplnit Úmluvu o možnost uvolnění hranic pro uskutečňování dopingových kontrol 

bez výzvové povinnosti. Podpisem Protokolu se účastníci zavazují všeobecně uznávat 

antidopingové kontroly. Jedná se o to, že sportovní a národní antidopingové organizace 

budou moci provádět dopingové kontroly sportovcům a sportovkyním z jiných států 

smluvních stran Úmluvy, na území, na kterém působí, v souladu s platnými předpisy. 

Obdobně budou uznávat i oprávnění WADA a dalších organizací pro dopingové 

kontroly, provádět kontroly mimo soutěž, nejenom na svém území, ale i mimo ně. (11) 

Cílem Protokolu je prostřednictvím zlepšené harmonizace, průhlednosti a účinnosti 

existujících i budoucích dopingových dohod dosáhnout zvýšení efektivnosti 

dopingových kontrol. Posílit autoritu kontrol v situaci, kdy žádná dohoda neexistuje.  
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Dohled při uplatňování a realizaci Úmluvy a Protokolu byl svěřen Monitorovací 

skupině, která pro tento úkol speciálně zřídila Hodnotící skupinu. Ta má za úkol 

pomáhat smluvním stranám při uplatňování ustanovení Úmluvy a Protokolu a podávat 

hodnotící zprávu na základě svých pozorování. Pokud uzná za vhodné, je oprávněna 

navštívit ta místa, kde je to potřebné, a osobně pomoci s aplikací ustanovení. (11) 

8.5  Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO  
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (dále jen Úmluva UNESCO) byla přijata 

15. října 2005 na Generální konferenci UNESCO, která se sešla v Paříži 3. až 21. října 

2005. Cílem UNESCO je přispět k míru a bezpečnosti podporou spolupráce mezi 

národy prostřednictvím vzdělání, vědy a kultury. Sport považuje za nástroj na podporu 

vzdělání, zdraví, rozvoje a míru a chápe jeho důležitou roli v ochraně zdraví, morální, 

kulturní a tělesné kultuře. Proto souhlasí s tím, že je potřeba bojovat proti dopingu          

a podvádění ve sportu. (30) 

Účelem Úmluvy UNESCO je podpořit prevenci a boj proti dopingu ve sportu s cílem 

jeho odstranění. Každý signatářský stát má za povinnost přijmout příslušná opatření    

z ní vyplývající. Tato opatření se mohou týkat legislativy, předpisů, směrnic nebo 

administrativních postupů. Státy, smluvní strany, by měly Úmluvu UNESCO uplatňovat 

zejména prostřednictvím koordinace na vnitrostátní úrovni, ve spolupráci                       

s antidopingovou organizací, sportovními orgány a organizacemi. (30) 

K 1. říjnu 2013 Úmluvu UNESCO ratifikovalo 176 zemí.(20) 

Je rozdělena do následujících kapitol, které jsou dále rozděleny do několika článků: 

 Rozsah platnosti 

Tato část je věnovaná vymezení a popsání pojmů, které přímo souvisejí 

s problematikou dopingu, vymezení vztahu Úmluvy UNESCO k Olympijskému 

kodexu a k jiným mezinárodním dokumentům.  
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 Antidopingová činnost na národní úrovni 

Tato kapitola pojednává o potravinových doplňcích, nutnosti omezení 

dostupnosti a užívání dopingových látek, věnuje se dopingovým kontrolám         

a neopomíjí také nutnost finanční podpory prevence užívání dopingu ve sportu 

jako takového.  

 Mezinárodní spolupráce 

Jak již vyplývá z názvu, kapitola se zabývá spoluprací, nejenom mezi státy,       

ale i mezi antidopingovými a sportovními organizacemi. Nabádá státy a smluvní 

strany k podpoře a spolupráci s WADA. Upozorňuje na nutnost vzájemné 

spolupráce při provádění dopingových kontrol, na sjednocení postupu, 

spolupráce mezi laboratořemi a vzájemné vstřícnosti.  

Článkem 17 této kapitoly se ustavuje Fond pro vyloučení dopingu ze sportu 

(dále jen FOND), jsou zde uvedeny zdroje financování a veškeré příspěvky jsou 

dobrovolné. Prostředky z Fondu budou poskytovány státům, nebo smluvním 

stranám na rozvoj a realizaci antidopingových programů, měly by také sloužit 

k pokrytí nákladů spojených s fungováním Úmluvy UNESCO.  

 Vzdělávání a odborná příprava 

Z této části pro státy a smluvní strany vyplývá povinnost v rámci svých 

možností podporovat, navrhovat či realizovat vzdělávací programy zaměřené    

na prevenci dopingu. Každý program by měl obsahovat aktuální a přesné 

informace o: 

o Škodlivosti dopingu pro etické hodnoty ve sportu 

o Zdravotních důsledcích dopingu. 

o Postupech dopingové kontroly; 

o Právech a povinnostech sportovců ve vztahu k prevenci dopingu 

o Olympijském kodexu a antidopingové politice příslušných 

antidopingových organizací 

o Důsledcích činnosti, která je porušením antidopingového pravidla 
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 Výzkum 

Státy a smluvní strany Úmluvy UNESCO nabádá k podpoře a realizaci 

antidopingových výzkumů, které by se měly týkat převážně následujících témat: 

o Prevence, metod detekce, aspektů chování, sociálních aspektů, 

zdravotních následků dopingu 

o Nástrojů a způsobu vývoje vědecky podložených fyziologických              

a psychologických vzdělávacích programů respektujících integritu 

osobnosti 

o Použití látek a metod, které se nově objevují  

Výsledky výzkumu, pokud je to možné, by měl stát, smluvní strany, poskytnout 

druhých státům a smluvním stranám a také WADA. 

 Monitorování 

Tato kapitola je věnována převážně tématu Konference stran, což je vrcholný 

orgán Úmluvy UNESCO, který se má scházet jednou za 2 roky. Schůze             

se zúčastní vždy jeden zástupce za signatářský stát či smluvní stranu. 

Konference stran musí co nejdříve přijmout svůj vlastní jednací řád.  Její poradní 

organizací je WADA.  

Mezi hlavní úkoly Konference stran lze zahrnout: 

o Propagace účelu Úmluvy UNESCO 

o Jednání o svém vztahu k WADA 

o Studium mechanismů financování svého základního ročního rozpočtu 

o Přijmutí plánu na použití zdrojů Dobrovolného fondu 

o Přezkoumání zpráv předkládaných státy, smluvními stranami 

o Nepřetržitě přezkoumávat monitorování souladu s Úmluvou UNESCO    

v návaznosti na vývoj antidopingových systémů 

o Přezkoumání návrhů na změny Úmluvy UNESCO za účelem jejich 

přijetí 

o  Přezkoumání za účelem jejich schválení úpravy Seznamu a Standardů 

pro udělování terapeutických výjimek přijaté WADA 
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o Definovat a realizovat spolupráci mezi státy, smluvními stranami            

a WADA 

o Požadovat od WADA zprávu o zavádění Olympijského kodexu              

na každém svém zasedání k přezkoumání 

Tato kapitola se mimo Konference stran věnuje způsobu přijetí dodatků 

k Úmluvě UNESCO. 

 Závěrečná ustanovení 

Tato kapitola se věnuje způsobu ratifikace, přijetí, souhlasu nebo přistoupení 

k Úmluvě UNESCO, vstupu v platnost a jejím územním dosahu a způsobu 

odstoupení. Úmluva je předmětem přijetí členskými státy UNESCO v souladu 

s jejich ústavními procedurami. Vstoupí v platnost vždy první den v měsíci       

od ukončení doby 30 dní od jejího přijetí a uložení v depozitáři. (30) 

8.6  II. světová konference o dopingu ve sportu v Kodani 
Druhá světová konference o dopingu ve sportu se konala v Dánském městě Kodaň       

od 3. do 5. března 2003, organizována byla WADA ve spolupráci s Dánským 

olympijským výborem a Sportovním svazem Dánska. Konference se zúčastnilo 1 150 

představitelů ze 125 zemí světa. Mezi účastníky se zařadili sportovci, ministři a vysocí 

úředníci, zástupci mezinárodních vládních i nevládních organizací,                          

MSF, Mezinárodního olympijského a paralympijského výboru, Národních olympijských 

a antidopingových výborů, WADA. (58)    

Hlavním cílem konference bylo schválení a přijetí Světového antidopingového Kodexu, 

který částečně vycházel z Charty. Byl jednomyslně přijat zástupci sportovních 

organizací, vlád a WADA jako základ pro harmonizaci celosvětového boje proti 

dopingu ve sportu. Jeho prostřednictvím mělo dojít ke sjednocení pravidel a měl sloužit 

jako průvodce antidopingovým úsilím.  

Výsledkem konference bylo vydání Kodaňské deklarace, jejímž prostřednictvím 

účastníci signalizovali svůj záměr formálně uznat a realizovat Kodex. Účelem deklarace 

bylo formulovat politické a morální porozumění mezi účastníky. Její obsah lze shrnout 

do následujících bodů: 
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 Nabádá účastníky k uznání WADA 

 Vymezuje způsob financování WADA 

 Vyzývá všechny účastníky k přijetí a realizaci ustanovení Kodexu 

 Upozorňuje na nutnost zavedení předpisů, správních opatření, které povedou 

k větší kontrole a omezení dostupnosti dopingových látek 

 Nabádá účastníky k zajištění odpovídající finanční podpory pro národní 

antidopingové programy  

 Uvádí, že k dopingové kontrole by měl být sportovec vyzván                            

bez předcházejícího upozornění a vzorek by měl být co nejrychleji převezen     

do laboratoře k testování, aby nemohlo dojít k jeho znehodnocení 

 Připomíná účastníkům, že při realizaci ustanovení smluv týkajících se boje proti 

dopingu mohou vlády žádat o pomoc WADA (58) 

Tato konference měla velký význam z hlediska sjednocení celosvětového boje proti 

dopingu prostřednictvím Kodexu, který přijali všichni účastníci konference. Díky tomu 

došlo ke sjednocení pravidel a sankcí nejenom v rámci sportovních federací,                

ale i v rámci jednotlivých států. Díky tomu se boj proti dopingu posunul mnohem blíže 

ke svému cíli, kterým je úplné vyloučení dopingu ze sportu.  

8.7  Světový antidopingový kodex 
Světový antidopingový kodex byl přijat v roce 2003 na II. světové konferenci o dopingu 

ve sportu v Kodani. Navazuje na Olympijský kodex a doplňuje ho.   

Kodex je celosvětovým a základním dokumentem na němž je založen Světový 

antidopingový program ve sportu. Nemá charakter mezinárodní smlouvy, jeho 

dodržováním nejsou vázány vlády jednotlivých států. Jeho smyslem je pomocí 

celosvětové harmonizace klíčových antidopingových prvků podpořit boj proti dopingu. 

Je konkrétní v oblastech, kde je nutný jednotný postoj. Naopak ve způsobu uplatňování 

dohodnutých antidopingových zásad je velmi benevolentní a nechává                           

vše na jednotlivých signatářích. (50)  
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Mezi účastníky Kodexu patří: MOV, MSF, Mezinárodní paralympijský výbor, národní 

olympijské a paralympijské výbory, organizátoři velkých sportovních událostí, národní 

antidopingové organizace a WADA. Tyto organizace přijaly Kodex jejím společným 

podpisem a zavázaly se k jeho dodržování.  K březnu 2004 přijalo Kodex padesát jedna 

vlád na světě, dalších dvacet sedm se zavázalo k jeho přijetí v nejbližší době.  

Hlavním účelem Kodexu je: 

 Chránit právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu 

 Propagovat zdraví, spravedlnost a rovnoprávnost mezi sportovci 

 Zajistit koordinaci, harmonizaci a efektivitu mezinárodních i národních 

antidopingových programů s ohledem na prevenci a kontrolu dopingu (50) 

Kodex zavádí nový pojem: „Světový antidopingový program“, který zahrnuje všechny 

prvky, jež jsou nezbytné pro zajištění optimální harmonizace a nejvhodnějších postupů 

uplatňovaných v mezinárodních a národních antidopingových programech. Jedná          

se o tyto 3 úrovně: 

 Kodex 

 Mezinárodní standardy 

Účelem těchto standardů je harmonizace činností antidopingových 

organizací zodpovědných za specifické technické a provozní součásti 

(požadavky na odběr vzorků, laboratorní analýzu, akreditaci laboratoří aj.) 

antidopingového programu. Mezinárodní standardy jsou považovány           

za nedílnou součást Kodexu, jejich dodržování je závazné pro všechny 

signatáře Kodexu.    

 Modely nejlepší praxe 

Modely nejlepší praxe jsou založené na Kodexu a vytvořeny za účelem 

poskytnutí optimálních způsobů řešení v různých oblastech boje proti 

dopingu. Jedná se tedy o vypracování vzorů antidopingové dokumentace, 

modelová pravidla a předpisy, pomoc při zaškolení. Modely nejsou            

pro signatáře závazné. Některé zainteresované strany převezmou modely    

bez úprav, některé si je podle vlastního uvážení poupraví, někteří si mohou 
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vytvořit svá vlastní pravidla a předpisy v souladu se zásadami a požadavky 

uvedenými v Kodexu. (50)  

Kodex se skládá z několika částí: 

 Výchova a výzkum 

V této první části se Kodex věnuje výchově sportovců a podání informací 

ohledně postupů, které je mohou potkat ve sportu ve spojení s dopingem. 

Cílem je zabránit sportovcům vědomě či nevědomě užívat dopingové látky   

a metody.   

V druhé části se věnuje antidopingovému výzkumu, který by měl přispívat 

k rozvoji a provádění účinných programů, k informacím a vzdělávání           

o sportu bez dopingu. 

 Dopingová kontrola 

V této části jsou uvedeny veškeré procedury týkající se dopingové kontroly. 

Je zde uvedena definice dopingu, dopingová pravidla, jejich porušování, 

způsoby dokazování dopingu, testování sportovců. Způsob analýzy vzorků    

a s tím spojené schválení laboratoří určených k analýze vzorků, nakládání 

s výsledky testů.  Kodex vymezuje odpovědnost za dopingové kontroly         

a doporučuje způsob podávání informací a uznává jejich důvěrnost.           

Pro případ pozitivního testování jsou zde uvedeny sankce pro jednotlivce, 

důsledky pro družstvo a sportovní organizace, možnost a způsob odvolání. 

Kodex se zabývá i dopingovou kontrolou u zvířat soutěžících ve sportu         

a v neposlední řadě také promlčecí lhůtou. Hlavní podkapitoly této částí jsou 

podrobněji rozpracovány v kapitolách 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4 .  

 Role a odpovědnosti signatářů, vlád, sportovců 

V této části Kodex uvádí role a odpovědnosti jednotlivých signatářů, 

sportovců a vlád. Stanovuje jim jejich úkoly a odpovědnost při implementaci 

ustanovení Kodexu. 
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 Přijetí, dodržování, úpravy a výklad Kodexu 

Tato část uvádí signatáře, kteří přijali Kodex. Upozorňuje, že podepsáním 

Kodexu se signatáři zavázali k dodržování uvedených ustanovení. Určuje 

zde organizace, které budou dohlížet na dodržování Kodexu a důsledky 

vyplývající z jeho nedodržení, uvádí zde i způsob od jeho odstoupení. (50) 

8.7.1 Dopingová pravidla 

Za porušení dopingového pravidla je podle Kodexu považováno: 

 Přítomnost zakázané látky nebo jejich metabolitů nebo indikátorů v těle 

sportovce. Sportovec je bezvýhradně odpovědný za přítomnost Zakázané 

látky v těle, je tedy jeho povinností zajistit, aby žádná zakázaná látka do jeho 

těla nevnikla.  K tomu, aby došlo k porušení tohoto pravidla, není nutné,    

aby sportovci byl prokázán úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé použití. 

Výjimku tvoří látky, pro které je určen v Seznamu toleranční limit, jedná     

se o látky, které jsou produkovány endogenně. Tedy jsou tělu vlastní. 

 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody, 

přičemž úspěch či neúspěch látky či metody není podstatný. K porušení 

tohoto pravidla postačuje, aby byla zakázaná látky či metoda použita, 

případně aby byl učiněn pokus o použití.  

 Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku (moči či krve) bez 

náležitého důvodu nebo jiný způsob, jak se odběru vzorku vyhnout. 

Sportovec je povinen uvést náležitý důvod nedostavení se k odběru, pokud 

tak neučiní, jedná se o porušení tohoto pravidla. Jako porušení pravidla bude 

posuzován i případ, kdy se sportovec bude schovávat před komisařem 

Dopingové kontroly.  

 Nesprávné podání informací o pobytu sportovce mimo soutěž, které        

je vyžadováno podle pravidel. K porušení tohoto pravidla může dojít 

úmyslně, ale i nedbalostí sportovce. 

 Podvádění či pokus o podvod v průběhu dopingové kontroly. Za podvod 

v průběhu dopingové kontroly lze považovat úmyslné rozbití či vylití 
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nádobek se vzorkem, podání nepravdivých osobních údajů, měnění kódů      

na formuláři o provedení dopingové kontroly a mnoho dalších.    

 Držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody. Jedinou 

výjimku tvoří ty látky, u kterých sportovec či jiná kompetentní osoba 

prokáže, že jsou určeny k terapeutickým účelům, tedy že se na tyto látky 

vztahuje sportovci udělená terapeutická výjimka. 

 Nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou nebo látkou 

umožňující zakázané metody. Toto pravidlo porušuje každý, kdo nelegálně 

vyrábí, dováží, vyváží, převáží či obchoduje se zakázanými látkami              

či látkami umožňující zakázané metody.  

 Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo aplikace nebo pokus 

o aplikaci zakázané metody kterémukoliv sportovci, nebo podporování, 

podněcování, napomáhání, navádění zakrývání skutečnosti nebo jiná 

spoluvina, která je porušováním nebo pokusem o porušování 

antidopingových pravidel. Porušení tohoto pravidla se netýká pouze 

samotného sportovce, ale také všech ostatních osob pohybujících                  

se ve sportovním prostředí, jako například trenéra, doktora, maséra atd. (50) 

V řadě z těchto pravidel je odkaz na Seznam zakázaných látek a metod dopingu, proto 

je následující kapitola věnována Seznamu.  

8.7.2.  Seznam zakázaných látek a metod dopingu  

Součástí Kodexu je Seznam zakázaných látek a metod, který je každý rok upravován 

a doplňován o nové látky, popřípadě metody. Poslední úprava proběhla v prosinci 2013 

s platností od 1. ledna 2014, a obsahuje následující strukturu: 

LÁTKY ZAKÁZANÉ STÁLE 

Látkami zakázanými stále se rozumí látky, které nesmí sportovec užívat v průběhu 

soutěží, ale ani mimo soutěž. Jejich užívání je tedy zakázáno nejenom během 

konání soutěže, ale i v období přípravy, tréninků apod. 

 Neschválené látky – těmito látkami se podle Seznamu rozumí „Jakákoliv 

farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není 
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aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním 

zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém 

stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené 

pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.  ̈(45, str. 1) 
 

 Anabolické látky – do této skupiny patří anabolické androgenní steroidy. 

Druhou skupinu tvoří ostatní anabolické látky 
 

 Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky -  do této skupiny        

se řadí například látky, které mění integritu krve – erytropoetin (dále jen EPO), 

dále pak růstový hormon, který má anabolické účinky.  

 

 Beta2 - agonisté – jedná se o tzv. anti-astmatika  

 

 Hormonové a metabolické modulátory -  látky, které umožňují stimulaci 

produkce hormonu testosteronu  

 

 Diuretika a ostatní maskovací látky – látky užívané k maskování užití jiných 

dopingových látek.  

 

METODY ZAKÁZANÉ STÁLE 

Metodami zakázanými stále se myslí metody, které nesmí sportovec zneužívat 

nejenom během průběhu soutěží, ale i mimo nich (v průběhu tréninku, přípravy 

apod.).  

 Manipulace s krví a krevními komponenty - do této skupiny patří látky, které 

mohou zvyšovat množství kyslíku v krvi, ale i látky které užití těchto látek 

maskují.  

 Chemická a fyzikální manipulace – do této skupiny patří látky, které mění 

validitu a integritu vzorků moči odebraných při dopingové kontrole.  

 Genový doping – genovým dopingem se rozumí vpravení takového genotypu 

do těla, který v sobě kóduje zvýšenou sportovní výkonnost.  

 



 

 72   

 

LÁTKY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI 

Za látky zakázané při soutěži se rozumí ty látky, jejichž užití je zakázáno                 

a kontrolováno pouze v průběhu soutěží. Jejich užívání není kontrolováno a tedy 

ani zakázáno v mimosoutěžním období (trénink, příprava apod.).   

 Stimulancia – látky této skupiny slouží ke stimulaci centrální nervové soustavy 

pro lepší přípravu organismu pro podání sportovního výkonu. Například: 

amfetamin, efedrin, kokain. 

 Narkotika – působí stejně jako stimulancia na centrální nervovou soustavu     

tím, že tlumí bolest a tím umožňují podání výkonu až nad rámec tělesných 

schopností jedince. Mezi nejčastěji zneužívané látky této skupiny patří heroin, 

metadon. 

 Kanabinoidy – zástupci této skupiny jsou marihuana a hašiš. 

 Glukokortikosteroidy - jsou látky, které napodobují vlastnosti kortikosteroidů, 

které jsou ve stresu vylučovány nadledvinkami a mají silný protizánětlivý 

účinek.  

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH 

Jedná se o látky, které jsou kontrolovány a za jejich užití jsou trestány pouze 

sportovci, kteří soutěží v disciplínách, ve kterých je daná látka zakázána. 

V ostatních disciplínách, kde látka není zakázána, může sportovec látku užít           

a nedojde k žádné sankci.  

Do této skupiny spadají dva druhy látek -  alkohol a beta-blokátory. Obě tyto látky jsou 

zakázány pouze při soutěži a pouze v některých sportech.  

 

Beta-blokátory jsou látky, které přímo působí na centrální nervovou soustavu                 

a v důsledku jejich užití dochází ke snížení tepové frekvence.  
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8.7.3.  Dopingová kontrola 

Dopingovou kontrolu zajišťují organizace, které získají pověření od WADA.             

V ČR je to většinou ADV ČR, který provedením dopingové kontroly pověří                

své komisaře. 

Dopingovým komisařem může být osoba starší 18ti let, proškolená příslušným orgánem 

k provádění dopingových kontrol. Po absolvování školení a úspěšnému složení zkoušek 

získá průkaz, který jedince opravňuje k provádění kontrol. Komisař si nemůže sám určit 

kde, kdy a komu kontrolu provede, vždy se musí řídit nařízením příslušného orgánu        

a sportovce vybírat náhodným výběrem, pokud není stanoveno jinak. Kontroly provádí 

pouze v těch sportovních odvětvích, ve kterých není osobně zainteresován (např. jako 

funkcionář, příbuzný hráče apod.)    

Průběh dopingové kontroly má přesně stanovený postup, který je popsán v následujících 

krocích: 

 Předání výzvy o dopingové kontrole 

Sportovec je vyzván komisařem (chaperonem) k účasti na dopingové kontrole. 

Musí se prokázat průkazem s fotkou, a svým podpisem na formulář výzvy 

potvrzuje její přijetí. Do formuláře se vyplňují základní informace o sportovci. 

 
Obr. č. 5: Formulář dopingové kontroly (12) 
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Pokud je sportovec mladší 15ti let, měl by kontrolu podstoupit za přítomnosti 

svého zákonného zástupce nebo jiné osoby (např. trenér, lékař),  

 Příchod do místnosti dopingové kontroly 

Po převzetí výzvy se musí sportovec neprodleně dostavit do místnosti dopingové 

kontroly, kde komisař opět zkontroluje totožnost sportovce. 

 Výběr odběrové nádobky 

Sportovec si vybírá nádobku (zapečetěnou v ochranném platovém obalu), do které 

bude později odebrán vzorek. 

 Poskytnutí vzorku moči 

Sportovec odevzdá vzorek moči (min. 90 ml). Odběr vzorku probíhá                 

pod dohledem komisaře. 

 Výběr odběrové soupravy a rozdělení vzorku 

Sportovec je povinen si vybrat zaplombovanou soupravu pro odběr, která 

obsahuje 2 lahvičky s číselnými kódy a dále postupovat podle pokynů 

dopingového komisaře.  

 

Obr.č.6: Odběrová souprava (7) 
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 Vyplnění protokolu 

Do protokolu komisař vyplní potřebné identifikační údaje, kódy lahviček, léky, 

které sportovec užívá a výživové doplňky, vše se stvrdí podpisem komisaře            

a sportovce, případně jeho doprovodu. 

 Kontrola vzorku v laboratoři 

Oba vzorky jsou odeslány k vyhodnocení do laboratoře. Zde se vzorek A zkoumá 

a druhý je uchován pro pozdější překontrolování. To pro případ bude-li         

vzorek A pozitivní. (13) 

8.7.4  Sankce 

Sankcí se rozumí uvalení nějakého omezení, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování 

společenských, mravních nebo právních pravidel dané společenstvím. 

 

Sankce ve sportu jsou uvaleny na sportovce, trenéra, zainteresované osoby, kluby, 

družstva, které svým činem poruší jedno z antidopingových pravidel nebo k jeho 

porušení dopomůžou. Sankce udělují MSF jde-li o přestupek učiněný na mezinárodních 

soutěžích, a Národní sportovní svazy jde-li o přestupek na soutěžích národní úrovně. 

Výše sankce se odvíjí od způsobu provinění. Ve většině případů dochází k zákazu 

sportovní činnosti na dobu určitou, v některých případech je zákaz doplněn o finanční 

pokutu. (74) 

 

Základní sankce za porušení antidopingových pravidel: 

 první porušení - zákaz činnosti na 2 roky 

 druhé porušení - doživotní zákaz činnosti 

 

Ke snížení stanovených sankcí může dojít, pokud: 

 Se prokáže, že látka je běžně dostupná v lécích a sportovec jí užil neúmyslně -    

v tomto případě je sankcí napomenutí, maximálně zákaz činnosti na 1 rok 

 Je sportovec schopen dokázat, že látku užil svou nedbalostí nebo nedbalostí jiné 

osoby - sankce je zkrácena na polovinu 

 Se prokáže, že se jednalo o úmyslné poškození sportovce protihráčem jiného 

týmu – v takovém případě nedojde u testovaného k žádnému trestu 
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  Napomůže-li sportovec k odhalení spoluúčasti jiné osoby - sankce je zkrácena 

na polovinu 

 Sportovec neposkytne informace o pobytu - sankcí je zákaz činnosti minimálně 

na 3 měsíce až do základní výše 2 let (74) 

 
Proti rozhodnutí uvalení sankce se může sportovec odvolat k příslušnému orgánu. 

Sportovec mezinárodní úrovně se může odvolat k CAS, jehož rozhodnutí je konečné      

a závazné. Sportovec národní úrovně se může odvolat k orgánu s právem přezkoumání 

na národní úrovni, nebo mu může Národní sportovní svaz udělit právo odvolat              

se k CAS. (50) 

8.8  III. světová konference o dopingu ve sportu v Madridu 
Třetí světová konference o dopingu ve sportu se konala ve Španělském městě Madrid 

v termínu 15. - 17. listopadu 2007, organizována byla WADA ve spolupráci                  

se Španělskou nejvyšší radou pro sport. Konference se zúčastnilo více než 1500 

účastníků ze 132 zemí světa. Konference se zúčastnili sportovců, vysocí vládní úředníci, 

zástupci UNESCO, WADA, Mezinárodních, Mezivládní a nevládních organizací, 

Mezinárodního olympijského a paralympijského výboru, Národních olympijských          

a antidopingových výborů, ostatních signatářů Kodexu. (5) 

Hlavním cílem Konference bylo:  

 Zhodnotit výsledky boje proti dopingu od vzniku WADA  

 Zhodnotit výsledky poslední konference a realizaci těchto výsledků 

 Schválení novelizovaného Kodexu 

 Dohodnout strategii pro nastávající období 

Od roku 2006 měly všechny zúčastněné strany možnost vyslovit návrhy na změny 

starého Kodexu a své návrhy podpořit argumenty. Účastníci konference zhodnotili 

dosavadní pozitivní i negativní zkušenosti s uplatňováním doposud platného Kodexu. 

Současně došlo k odsouhlasení navržených změn s tím, že nový Kodex bude platný      

od 1. ledna 2009. Nová podoba byla představena na konferenci účastníkům s důrazem 

na problematické části.  
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Na programu konference bylo vedle projednání Kodexu i přednesení zpráv                     

o financování antidopingového programu, o úrovni vědeckých a medicínských 

poznatků, o výchovném programu a postojích sportovců. (55) 

Závěr konference byl věnován schválení závěrečné rezoluce, která vyzývá sportovní 

organizace, sportovce, olympijské hnutí a vlády zemí k posílení boje proti dopingu       

ve sportu. Zdůrazňuje, že efektivní boj proti dopingu musí být podpořen větší 

mezinárodní harmonizací a posílením jednotného přístupu mezi vládami, olympijským 

a sportovním hnutím. Upozorňuje, že doping ve sportu je v rozporu s etickými principy 

a výchovnými hodnotami obsaženými v Olympijské Chartě. Poukazuje na nutnost 

prevence dopingu, klade důraz na průběžné vzdělání sportovců a jejich doprovodu 

v oblasti dopingu, neboť právě sportovci jsou velkým vzorem pro mladé lidi, a proto    

by i oni samy měli proti dopingu ve sportu bojovat a ne ho zneužívat, měli by jít mladší 

generaci příkladem.   V neposlední řadě uznává pokrok, ke kterému v oblasti boje proti 

dopingu došlo, převážně od roku 1999 a významnou úlohu, kterou hrála WADA 

v tomto vývoji. (66) 

8.9  IV. světová konference o dopingu ve sportu v Johannesburgu 
Čtvrtá světová konference o dopingu ve sportu se konala v Jihoafrické republice           

ve městě Johannesburg v termínu 13. - 15. listopadu 2013.  Konferenci spolupořádala 

WADA ve spolupráci s Výborem pro sport a rekreaci Jihoafrické republiky. Konference 

se zúčastnilo 340 delegátů a 232 pozorovatelů ze 156 zemí světa. Mezi účastníky          

se zařadili zástupci MOV, MSF, NOV, vlád a ministerstev zúčastněných zemí, 

národních antidopingových organizací, UNESCO, RE, sdělovacích prostředků, 

pořadatelů her Commonwealthu a pořadatelů OH v Riu. Hlavním cílem konference bylo 

projednání konečného návrhu Kodexu a jeho schválení. (6) 

Kodex 2015 byl jednohlasně přijat po komplexním a transparentním projednání, 

v platnost vstoupí 1. ledna 2015. Zástupci WADA vyzvaly národní a regionální 

antidopingové organizace, organizace participující se v boji proti dopingu, k přijetí, 

zavedení a revidování Kodexu 2015. Vlády vyzvala k zavedení účinné a platné 

legislativě, pravidel a metod. Vlády, které doposud nevytvořily samostatný 

antidopingový orgán, by tak měly učinit neprodleně. (20) 
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Kodex 2015 obsahuje více než 2000 změn, které lze shrnout do několika oblastí: 

 Tresty   

Zpřísnění základního postihu sportovce ze dvou na čtyři roky. 

 Lidská práva  

Větší zohlednění neúmyslného a nedbalostního užití zakázaných látek                 

a na druhé straně zohlednění přitěžujících okolností dopingu (úmyslné užívání 

dopingových látek či metod za účelem zvýšení výkonnosti)  

 Vyšetřování 

Prodloužení promlčecí doby z osmi na deset let. Větší zapojení výzvědných 

složek, celních i státních orgánů do vyšetřování týkajících se porušení 

dopingových pravidel. 

 Spolupracovníci sportovců 

Nově budou spolupracovníci sportovců (maséři, kustodi, lékaři, trenéři aj.) 

trestáni za podíl na porušení dopingových pravidel sportovcem. 

 Testování a analýza vzorků 

Větší spolupráce mezi WADA a federacemi ohledně množství a druhu 

zakázaných látek zjišťovaných v odebraných vzorcích. 

 Terapeutické výjimky 

Nutnost vyvážení pravomocí při udělování terapeutických výjimek mezi 

Národními antidopingovými organizacemi a mezinárodními sportovními 

federacemi. Prováděcí pokyny se budou zpracovávat a budou k dispozici 

v průběhu 1. čtvrtletí 2014. 

 Biologické pasy 

Do Kodexu je nově přidána definice biologického pasu. Biologické pasy jsou     

v Kodexu definovány jako: "Program a metody shromažďování a porovnávání 

dat". (56, str. 7) Jedná se o sledování vybraných biomakerů v krvi sportovce, 
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které mohou nepřímo odhalit účinky dopingu. Sledování by mělo probíhat       

po celou dobu jeho sportovní kariéry. (6) 

Výsledkem konference v Johannesburgu je nejenom nová podoba Kodexu, ale také 

deklarace, která upozorňuje na nutnost výměny informací mezi olympijským                  

a sportovním hnutím a vládami, která je nezbytná pro zvýšení účinnosti antidopingové 

politiky. Zdůrazňuje potřebu zintenzivnění a zvýšení společnému úsilí v boji proti 

dopingu. Upozorňuje na nutnost poskytnutí antidopingového vzdělání všem sportovcům 

a jejich doprovodnému personálu z každé země, v každém sportu, s jasným rozdělením 

odpovědnosti mezi zainteresované strany. (20) 

Deklarace nabádá účastníky k přistoupení k Úmluvě UNESCO, pokud tak již neučinily 

a očekává její účinnou harmonizaci s Kodexem prostřednictvím zákonů, pravidel            

a monitorování programové kvality.  
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9.  ZÁVĚR 

1. Období nekontrolovatelného užívání dopingu 

Užívání látek stimulujících výkon lze rozdělit do dvou období. První je období užívání 

přírodních preparátů, tedy látek přírodního původu jako např. odvary z bylin, části 

rostlin, které se žvýkaly či kouřily. Tyto látky užívali sportovci již v antických Thébách. 

Nad jejich užíváním se v té době nikdo nepozastavil, neboť nemělo fatální následky     

na zdraví jedince. Problém nastal na konci 19. století, kdy došlo k velkému rozvoji 

přírodních věd, a spolu s tím i užívání syntetických látek, které negativně ovlivňují 

zdraví jedince. Na negativní účinek některých látek jako první poukazovali sportovní 

lékaři, kteří se snažili v této oblasti angažovat, ale veřejnost jim nevěnovala pozornost.  

K velkému rozvoji dopingových látek došlo po druhé světové válce. Během                  

ní docházelo k rozsáhlému financování výzkumů v oblasti zkoumání účinků různých 

preparátů na lidské tělo pro vojenské účely. Některé látky, které se užívaly během 

války, se začaly zneužívat ve sportu. Jednalo se především o látky podporující 

výkonnost jedince, urychlující regeneraci a umožňující trénovat nad hranice vlastních 

možností.  Jednalo se o anabolické steroidy, strychnin, amfetamin atd., jejichž časté 

užívání je velmi nebezpečné pro zdraví jedince, a jejich kombinace s některými dalšími 

látkami může mít až smrtelné následky.   

Širokou veřejnost problematika dopingu v té době nijak neznepokojovala, její postoj      

se začal měnit až kolem roku 1967, kdy mohla v přímém přenosu Tour de France 

sledovat, jak zkolaboval a posléze zemřel cyklista. Veřejnost byla zděšená a po zjištění, 

že úmrtí sportovce nastalo v důsledku předávkování amfetaminem a alkoholem, se téma 

dopingu začalo skloňovat v médiích, a i sama veřejnost začala volat po vysvětlení. 

Začalo být i celospolečensky nezbytné začít se vážně zabývat problematikou dopingu     

a jeho účinky na lidské zdraví  

2. Období počátečních snah kontroly dopingu 

Již před touto nešťastnou událostí se otázkou dopingu zabýval MOV, který roku 1928 

oficiálně doping zakázal. Ovšem tento zákaz nebyl dodržován, neboť chyběl způsob,   

jak sportovce laboratorně testovat a prokázat tím užití dopingu.  Další pokus o omezení 

dopingu ze strany MOV přišel roku 1963, kdy byl definován pojem doping, stanovena 
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dopingová pravidla a Seznam zakázaných látek, ovšem chyběly postihy za užití. 

Hlavním mezníkem pro MOV v boji proti dopingu byl rok 1967, kdy byla vytvořena 

Lékařská komise, která měla ve své kompetenci řízení celosvětového boje proti 

dopingu.  Komise měla na starosti vydávání akreditací laboratořím, popis postupu        

při dopingové kontrole, Seznamu a jiných opatření souvisejících s problematikou boje 

proti dopingu.  Vydanými doporučeními a dokumenty položil MOV základ pro úspěšné 

fungování antidopingové politiky, a díky tomu docházelo k dalšímu rozvoji boje proti 

dopingu. Ve stejném roce kdy byla založena Lékařská komise, zavedl MOV poprvé 

dopingové kontroly na LOH v Mexiku.  

Vedle MOV se v problematice dopingu angažovala i Rada Evropy. Ta vydala v roce 

1967 Rezoluci č. 12, což byl první dokument o právní úpravě dopingu. V dokumentu 

byla  podána definice dopingu a doporučení vládám členských zemí, aby přijaly účinná 

antidopingová opatření. Řada evropských zemí na tato doporučení reagovala 

prostřednictvím národních organizací, které si začaly problému dopingu více všímat       

a snažily se s dopingem podle svých možností bojovat.  K veškerým dokumentům 

vydaných RE mohou přistoupit i vládní instituce, neboť v kompetenci RE na rozdíl       

od MOV je vydávání mezinárodních smluv na vládní úrovni. Vzhledem k této možnosti 

došlo k částečné koordinaci antidopingové politiky v rámci vlád prostřednictvím RE.   

Rezoluce nebyla jediným počinem RE v oblasti boje proti dopingu. Roku 1976 zřídila 

Řídící výbor Rady Evropy pro sport. Tento výbor působí dodnes, jeho hlavním úkolem 

je zajišťovat evropské konference ministrů zodpovědných za sport, na kterých je mimo 

jiné tématem jednání doping. Za nejdůležitější výsledky těchto konferencí lze považovat 

vydání Úmluvy v roce 1989. Hlavním účelem Úmluvy je koordinovat společný           

boj signatářů proti dopingu, prohloubení vzájemné spolupráce a harmonizace činností 

spojených s dopingem. Signatáři se zavazují ke sjednocení legislativy, postupu 

dopingových kontrol a postupů při disciplinárním řízení, díky tomuto opatření mají 

všichni sportovci signatářských států stejné podmínky, práva a povinnosti týkající         

se problematiky užívání zakázaných látek a metod.   

3. Období zapojení mezinárodních sportovních federací 

Dalším důležitým účastníkem antidopingové politiky jsou Sportovní federace, které      

si v době, kdy neexistovala společná dopingová pravidla, stanovovala svá a vydávala 
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vlastní postihy za porušení jimi vydanými pravidly a své Seznamy zakázaných látek. 

Účast na oficiálních sportovních soutěžích je podmíněna členstvím v národních 

sportovních federacích a jejím prostřednictvím v MSF. Díky tomuto systému jsou 

sportovci nuceni dodržovat řády, pravidla a jiná nařízení vydaná národními                     

a mezinárodními sportovními federacemi, mezi která spadají i pravidla o zákazu 

dopingu.   

Po poměrně dlouhou dobu organizace vytvářely samostatné programy v boji proti 

dopingu, které ale měly omezenou účinnost, a v některých případech byly i v rozporu. 

Vzhledem k tomu se MOV rozhodl svolávat pravidelně stálé světové konference,         

na které přizval i zástupce vlád a vládních institucí, a na kterých se hledala společná 

strategie a postup  při vytváření a realizaci antidopingové politiky. Výsledkem            

měl být společný efektivní a účinný boj proti dopingu. Každá ze čtyř stálých konferencí 

měla na programu jiné téma. 

 1. stálá konference se konala 1988 v Ottawě, přispěla k posunu antidopingové 

politiky vydáním a schválením čtyř důležitých dokumentů, mezi nimiž byla         

i Charta.  

 2. stálá konference se konala 1989 v Moskvě, zabývala se především 

mimosoutěžními kontrolami a prevencí dopingu. 

 3. stálá konference se konala 1991 v Bergenu, soustředila se na přípravu              

a realizaci národních antidopingových programů a prevenci dopingu u školní 

mládeže   

4. 0bdobí aktivního vstupu MOV do antidopingové politiky 

Mezníkem v celosvětovém boji proti dopingu byl rok 1989, kdy došlo k výraznému 

zmírnění mocenského a politického boje mezi USA a SSSR a následně rozpadu 

Sovětského svazu. Díky vzájemnému smíru se obě velmoci zapojily do boje proti 

dopingu společně.  

Prvním krokem ze strany MOV bylo vyhlášení Charty. Jedná se o základní dokument,   

o který se opírala a stále se opírá veškerá filozofie boje proti dopingu. Díky Chartě 

došlo v oblasti antidopingové politiky k částečnému sjednocení jednotlivých 



 

 83   

 

sportovních organizací i států s různým politickým zřízením. Lze konstatovat, že tento 

dokument je z hlediska boje proti dopingu průlomovým. 

Charta se jako vůbec první dokument zabývala nejenom dopingovými kontrolami 

v průběhu soutěží, ale také mimosoutěžními kontrolami. Díky jejich zavedení                 

a přesnému popisu principů provedení došlo k velkému omezení užívání dopingu, neboť 

vzrostlo riziko možnosti zjištění stopového prvku zakázané látky v odebraném vzorku, 

což řadu sportovců od dopování odradilo. Díky Chartě došlo ke sjednocení sankcí           

a sestavení modelu národního antidopingového programu, podle kterého mohly 

jednotlivé státy vytvářet antidopingový program se stejným základem a podle stejných 

principů. 

5. Období nového uspořádání antidopingové politiky 

Vzhledem k  rozvoji antidopingové politiky a zvětšujícímu se počtu zainteresovaných 

institucí a vlád, nebylo v silách MOV vést nadále efektivně společný boj proti dopingu. 

Proto byl v roce 1999 na 1. světové konferenci o dopingu v Lausanne vytvořen základ 

pro vznik Světové antidopingové agentury. Veškeré náležitosti a nutnosti pro vznik, 

vedení a následného financování agentury byly sepsány v Lausanské deklaraci. Na jejím 

základě vznikla 10. listopadu 1999 WADA.  

WADA je jedinou nezávislou celosvětovou antidopingovou agenturou, která               

má v kompetenci koordinaci, propagaci a monitorování boje proti dopingu ve sportu. 

Jejím prostřednictvím dochází ke spolupráci mezi sportovními organizacemi a vládami. 

Jedním z prostředků pro koordinaci a harmonizaci světové antidopingové politiky jsou 

světové antidopingové konference, které se konají jednou za čtyři roky, vždy               

rok před konáním LOH.  Každá z konferencí má předem stanovený okruh problémů, 

kterým se bude věnovat. Každá z institucí a vlád se prostřednictvím svých zástupců 

může k těmto okruhům vyjádřit a po společné diskuzi dojdou k závěrům, které jsou 

uvedeny v závěrečné deklaraci. Těmito závěry by se měly jednotlivé organizace a vlády 

řídit a uskutečnit veškerá možné opatření k jejich dosažení.  

Jednou z nejdůležitějších světových konferencí o dopingu z hlediska rozvoje 

antidopingového boje byla 2. konference, která se konala roku 2003 v Kodani. Jejím 

výsledkem bylo přijetí Světového antidopingového Kodexu, který je platný dodnes.     
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Na následujících konferencích se jednalo především o konkrétních změnách stávajícího 

Kodexu. Poslední konference proběhla na konci roku 2013 v Jihoafrickém městě 

Johannesburg, kde došlo k zatím poslední úpravě Kodexu Aktualizovaný Kodex vstoupí 

v platnost 1. ledna 2015. 

Kodex je celosvětovým a základním dokumentem, na němž je založen Světový 

antidopingový program ve sportu. Jeho smyslem je pomocí celosvětové harmonizace 

klíčových antidopingových prvků podpořit boj proti dopingu. Kodex poskytuje přesný 

popis postupu při dopingových kontrolách, nakládání se vzorkem a jeho testování 

v laboratořích, Seznam, který je každoročně upravován agenturou WADA, dále           

pak Pravidla, sankce za užití zakázané látky nebo metody, práva sportovce aj. Lze tedy 

konstatovat, že Kodex slouží pro jedince, instituce a vlády, jako příručka, která              

je provede problematikou dopingu, určuje, jak by se měli chovat, aby nedošlo 

k nějakému postihu a popisuje i zakázané chování a uvádí možnosti trestu a odvolání 

proti němu.  

Dalším důležitým dokumentem upravujícím oblast dopingu je Úmluva UNESCO, 

kterou, jak již název napovídá, vydalo UNESCO v říjnu 2005.  

Myslím si, že boj proti dopingu se od svého počátku velmi rozvinul, ale stále je prostor 

pro jeho zdokonalování, neboť tento boj není stále vyhraný. V dnešní době jsou            

již podrobně zpracovány postupy pro preventivní opatření, která vedou k potlačení 

dopingu, záleží na jednotlivých státech a institucích, jak se realizací těchto opatření 

zhostí.  Stále se objevují sportovci, kteří se snaží dopomoci si k lepším výkonům 

nedovoleným způsobem.  Přesto tento boj není zbytečný. I nepatrný posun, každý 

jedinec, který se vzhledem k získaným informací rozhodne neužít doping a soutěžit 

čestně, představuje úspěch a přispívá k větší čistotě sportu. Proto je potřeba dále 

v tomto boji pokračovat, a třeba se jednou podaří doping ze sportu vymýtit. Dojde 

k tomu, že nebudeme přemýšlet o tom, jestli sportovec vyhrál díky své píli, snaze          

a talentu, nebo díky talentu lékaře, který dokázal mistrně sestavit plán užití látky,         

tak, aby nedošlo k její detekci. Dodat sportu původní myšlenku, myšlenku fair-play        

a rovnosti.   

V této diplomové práci jsem vytvořila přehled o nejdůležitějších etapách ve vývoji 

celosvětové antidopingové politiky. Zabývala jsem se tedy určitými návrhy opatření, 
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postupů, která slouží jako vodítko jednotlivým státům a organizacím při aplikaci           

do jejich právního řádu. Bylo by dále potřebné tuto problematiku rozpracovat 

v závislosti na tom, jak jednotlivé státy aplikovaly a interpretovaly tato opatření, návrhy 

postupů ve své vlastní antidopingové politice. Jakým způsobem jednotlivé státy tuto 

politiku zajišťují a jejich vzájemné srovnání.  
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11  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2014 

 
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU 

PRO ROK 2014 
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX 

 
Platný od 1. ledna 2014 

 
Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou 

považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a 
Zakázaných metod M1, M2 a M3. 

 
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE 

(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ) 
ZAKÁZANÉ LÁTKY 

 
S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY 
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a 
není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním 
zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu 
výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro 
veterinární použití), je zakázána stále. 
 
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY 
 
Anabolické látky jsou zakázány. 
 
1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS): 
 
(a) Exogenní* AAS, zahrnující: 
1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol ); 1-androstendion (5a-androst-1-en-
3,17-dion); bolandiol (estr-4-en-3b,17b-diol); bolasteron; boldenon; boldion 
(androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-
ol);dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-
dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17a-methyl-5a-androst-2-en-17b-ol); 
drostanolon;ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron; formebolon; 
furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinon; 4-
hydroxytestosteron(4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; 
mestanolon; mesterolon;metandienon (17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-
on); metenolon; methandriol;metasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-
androstan-3-on); methyldienolon (17b-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dien-3-on); 
methyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-methyl-5a-androst-1-en-3-on); 
methylnortestosteron (17b-hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-on);methyltestosteron; 
metribolon (methyltrienolon (17b-hydroxy-17a-methylestra-4,9,11-trien-3-on); 
miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);norboleton; 
norethandrolon; norklostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron;oxymetolon; 



 

    

 

prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); 
quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on); 
tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on); 
trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on) a další látky s podobnou chemickou 
strukturou nebo podobnými biologickými účinky. 

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně: 
Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), 
dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-
en-17-on), testosteron a jejich metabolity a isomery, ale ne s omezením pouze na ně: 
5a-androstan-3a,17a-diol   5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion) 
5a-androstan-3a,17b-diol   epi-dihydrotestosteron 
5a-androstan-3b,17a-diol   epitestosteron 
5a-androstan-3b,17b-diol   etiocholanolon 
androst-4-en-3a,17a-diol   3a-hydroxy-5aandrostan-17-on 
androst-4-en-3a,17b-diol   3b-hydroxy-5aandrostan-17-on 
androst-5-en-3b,17a-diol   7a-hydroxy-DHEA 
androst-5-en-3a,17a-diol   7b-hydroxy-DHEA 
androst-5-en-3a,17b-diol   7-keto-DHEA 
androst-5-en-3b,17a-diol   19-norandrosteron 
4-androstendiol (androst-4-en-  19-noretiocholanolon 
3b,17b-diol) 
 
2. Ostatní anabolické látky, zahrnující: 
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon, 
zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně. 
 
Pro účely skupiny této sekce: 
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje. 
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje. 
 
S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY 
 
Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými 
biologickými účinky jsou zakázány: 
 
 1. Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin (EPO), darbepoetin 
 (dEPO),stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), 
 methoxypolyethylenglykolepoetinbeta (CERA), peginesatid /Hematide/); 
 
 2. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující 
 faktory u mužů; 
 3. Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory; 
 4. Růstový hormon (GH) a jeho uvolňující faktory a insulinu podobný 
 růstovýfaktor-1 (IGF-1). 
 
Kromě toho jsou zakázány následující růstové faktory: 
 Fibroblastové růstové faktory (FGFs), hepatocytový růstový faktor (HGF), 
 mechanické růstové faktory (MGF), růstový faktor odvozený z krevních 



 

    

 

 destiček (PDGF) a vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF), stejně 
 jako jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin 
 svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu 
 nebo ovlivňující typy svalových vláken;  
 
a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky. 
 
S3. BETA2- AGONISTÉ 
 
Všichni beta-2 agonisté, včetně všech případných optických isomerů (např. d- a l-), jsou 
zakázáni kromě inhalačního salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin), 
inhalačního formoterolu (maximální podaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin) a 
salmeterolu, pokud jsou podány v inhalaci v souladu s doporučeným léčebným režimem 
výrobce. 
Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost 
formoterolu v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za zamýšlené 
terapeutické použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud 
sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek 
byl způsoben užíváním terapeutické inhalační dávky nižší než výše uvedené maximum. 
 
S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY 
 
Zakázané je následující: 
 
1. Inhibitory aromatáz, zahrnující: 
Aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion), 
4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne 
s omezením pouze na ně. 
 
2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující: 
Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně. 
 
3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující: 
Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně. 
 
4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne 
s omezením pouze na ně. 
 
5. Metabolické modulátory: 
a) Insuliny; 
b) Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome 
Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a 
Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta 
/PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) 
 
S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY 
 
Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují: 
 



 

    

 

Diuretika, desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání 
albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid a další látky 
s podobnými biologickými účinky. Lokální podání felypressinu pro zubní anestézii není 
zakázáno. 
 
Diuretika zahrnují: 
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, 
kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. 
bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren, vaptany 
(např. tolvaptan) a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými 
biologickými účinky (kromě drospirenonu, pamabromu a lokálního podání dorzolamidu 
a brinzolamidu, které nejsou zakázané). 
 
Pro použití (Při Soutěži, případně Mimo Soutěž) jakéhokoliv množství látky se 
stanoveným prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin 
a pseudoefedrin) ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou je vyžadováno 
udělení specifické Terapeutické výjimky na tuto látku navíc k té, která již byla udělena 
na diuretikum nebo jinou maskovací látku. 
 
 
 
 

ZAKÁZANÉ METODY 
 

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI 
 
Zakázané je následující: 
 
1. Podání nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) 
nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv 
původu do oběhového systému. 
 
2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované 
hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu, 
mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne 
somezením pouze na ně. Suplementace kyslíkem zakázána není. 
 
3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami 
fyzikálními nebo chemickými způsoby. 
 
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE 
 
Zakázané je následující: 
 
1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků 
odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. 
proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně. 
 



 

    

 

2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin kromě infuzí legitimně 
přijatých v průběhu nemocničních zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod. 
 
M3. GENOVÝ DOPING 
 
Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující: 
 
1. Transfer polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů; 
2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk; 
 
 
 
 

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI 
 

Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše 
jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny: 

 
ZAKÁZANÉ LÁTKY 

 
S6. STIMULANCIA 
Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů (např. d- a l-) 
jsou zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního použití a 
stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2014*. 
 
Stimulancia zahrnují: 
 
(a) Nespecifická stimulancia: 
Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, 
benzylpiperazin, bromantan, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamin, 
fenmetrazin, fenproporex, fentermin, fonturacetam /4-fenylpiracetam (karfedon)/, 
furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenorex, 
mefentermin, metamfetamin (d-), mezokarb, modafinil, norfenfluramin, p-
metylamfetamin,prenylamin, prolintan. 
 
Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou. 
 
(b) Specifická stimulancia (příklady): 
Adrenalin (epinefrin)****, benzfetamin, dimethylamfetamin, efedrin***, 
etamivan, etylamfetamin, etylefrin, famprofazon, fenbutrazát, fenkamfamin, 
fenprometamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroamfetamin), 
isomethepten, katin**, katinon a jeho analoga (např. mefedron, methedron, alfa-
pyrolidinovalerofenon), levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin***, 
metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, metylhexanamin (dimetylpentylamin), 
niketamid, norfenefrin, oktopamin, oxilofrin (metylsynefrin), pemolin, pentetrazol, 
propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, strychnin, 
tenamfetamin(metylendioxyamfetamin), trimetazidin, tuaminoheptan a další látky 
s podobnouchemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky. 
 



 

    

 

*     Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2014 (bupropion,    
       fenylefrin,fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol, synefrin) nejsou    
       považovány za Zakázané látky. 
**   Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči. 
*** Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 
 mikrogramů v 1 ml moči. 
****  Lokální podání adrenalinu (epinefrinu) (např. nosní, oční aplikace) nebo jeho 
 podání společně s lokálními anestetiky není zakázáno. 
***** Pseudoefedrin je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 
 mikrogramů na mililitr. 
 
 
S7. NARKOTIKA 
 
Zakázané je následující: 
 
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, 
hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin. 
 
S8. KANABINOIDY 
 
Přírodní (např. hašiš, konopí a marihuana) nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol 
(THC) a kanabimimetika (např. „Spice“, JWH018, JWH073 a HU-210) jsou zakázané. 
 
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY 
 
Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou 
aplikací jsou zakázané. 
 
 
 
 

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH 
 

P1. ALKOHOL 
 
Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při Soutěži v následujících sportech. Detekce se 
bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro 
porušení dopingového pravidla je ekvivalentní koncentraci alkoholu v krvi 0.10 g/l. 
 

 Automobilový sport (FIA) 
 Karate (WKF) 
 Letecké sporty a parašutismus(FAI) 
 Lukostřelba (WA) 
 Motocyklový sport (FIM) 
 Vodní motorismus (UIM) 

 
 
 



 

    

 

P2. BETA-BLOKÁTORY 
 
Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při Soutěži v 
následujících sportech. 
 

o Automobilový sport (FIA) 
o Billiard (všechny discipliny) (WCBS) 
o Golf (IGF) 
o Lukostřelba (WA) (zakázané také Mimo soutěž) 
o Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-

rampa,a snowboard U-rampa a „big air“ 
o Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž) 
o Šipky (WDF) 

 
Beta-blokátory zahrnují následující látky: 
 
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, 
karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, 
oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně. 
 
 
 


