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ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

      
Český olympijský výbor (ČOV) jako představitel olympijského hnutí a nositel 

principů fair play ve sportu na území ČR si je plně vědom nebezpečí, které 
představuje doping ve sportu. Boj proti němu považuje za jeden ze zásadních směrů 
své činnosti. Doping hrubě porušuje základní pravidlo sportu, tj. rovné podmínky pro 
všechny sportovce při sportovní přípravě i při vlastním podávání sportovního výkonu. 
Dále doping představuje riziko poškození zdraví sportovce nebo je jiným způsobem 
v rozporu se sportovními pravidly. Tím je vážně ohrožena sama podstata sportu. 
V tomto smyslu ČOV v plném rozsahu odmítá praktiky dopování ve sportu 

ČOV jako nejvyšší sportovní autorita v ČR spolu s dalšími subjekty sportovního 
prostředí je významnou součástí institucionální podpory boje proti dopingu v  České 
republice. Vědom si důležitosti boje za čistotu sportu a s odpovědností signatáře 
Světového antidopingového kodexu formuluje ČOV svůj samostatný Antidopingový 
program. Je vydáván vždy na konkrétní olympijské období v souladu s oficiálními 
dokumenty na podporu boje proti dopingu ve sportu přijatými ve světě i u nás. 
Vzhledem ke svému postavení realizuje ČOV ve sféře své působnosti takové formy a 
metody boje proti dopingu, které odpovídají jeho specifické činnosti. V boji proti 
dopingu ve sportu úzce spolupracuje se státní správou, sportovními svazy, 
Antidopingovým výborem ČR a s mezinárodními sportovními a dalšími institucemi. 
Obsahově a finanční podporou se zaměřuje na koncepční a legislativní činnost, 
průběžnou prevenci, osvětu a dominantně na uplatňování konkrétních opatření proti 
dopingu v období konání OH.  
 

Na základě výše uvedeného a vzhledem ke specifické roli v českém 
sportovním prostředí vydává ČOV Antidopingový program ČOV na olympijské 
období 2013 – 2014 s tím, že od 1. 1. 2015 bude novelizován v souladu s nově 
přijatým Světovým antidopingovým kodexem (dále jen „Kodex“). 
 
Oblasti spolupráce ČOV:  
 
I.  Oblast národní a mezinárodní spolupráce 
 

1. S Antidopingovým výborem ČR (ADV ČR) spolupracuje na zabezpečení 
preventivně výchovných aktivit zejména sportovní reprezentace a přípravy 
sportovních talentů; podílí se na vydávání informačních a výchovných 
materiálů. 

2. Se sportovními svazy spolupracuje na prosazování čistoty sportu a dodržování 
antidopingových pravidel v souladu s Kodexem.  

3. S Mezinárodním olympijským výborem (MOV) spolupracuje na prosazování 
opatření vydávaných v souvislosti s účastí národní sportovní reprezentace na  
olympijských hrách.  

 
II.  Oblast legislativy a tvorby sportovních předpisů  
 

1. ČOV se podílí se na tvorbě a inovaci antidopingových předpisů vyplývajících 
ze závazků přijatých v mezinárodních úmluvách proti dopingu ve sportu. 

2. Dále iniciuje a projednává opatření vyplývající z antidopingových předpisů a 
legislativních dokumentů v orgánech státní správy a v zastupitelských 
orgánech.  



3. V souladu s Kodexem vydává pro potřeby praxe a pro spolupráci se 
sportovními svazy Antidopingová pravidla ČOV (viz příloha č. 1). 

 
III.  Oblast péče o sportovce, členy realizačních týmů a doprovodu   
 

1. ČOV prosazuje opatření vedoucí ke zvýšení odpovědnosti sportovců v boji 
proti dopingu, zejména dodržování antidopingových pravidel v souladu 
s Kodexem. 

2. Pro účast sportovců na olympijských hrách (OH) vydává ČOV opatření 
„Závazek sportovce ve věci boje proti dopingu“(viz příloha č. 2), jehož přijetí a 
podpis je nezbytnou podmínkou nominace na OH a iniciuje aktivní 
vystupování sportovců proti dopingu na veřejnosti. 

3. Do „Smlouvy s reprezentantem (členem doprovodu) o účasti v českém 
olympijském týmu na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014“ se 
zavazuje vložit článek o zásadách ve věci dopingu (viz příloha č. 3).  

4. Vede členy realizačních týmů a odborného doprovodu, zejména lékaře, 
medicínské pracovníky, trenéry a funkcionáře k aktivnímu vystupování proti 
dopingu a uplatňování preventivních, výchovných a kontrolních opatření u 
svých svěřenců.  

 
IV.  Oblast podpory a zabezpečení antidopingové politiky  
 

1. V rámci Rozvojového olympijského programu ČOV (ROP) je možno využít 
finančních prostředků, vyčleněných na sportovně technický servis a materiál, 
také na různé formy boje proti dopingu a na provádění průběžných 
antidopingových kontrol reprezentantů, kteří jsou v přípravě na OH. 

2. Prostřednictvím Lékařské komise ČOV informuje medicínské pracovníky 
olympijských sportovních svazů o aktuální problematice a opatřeních v boji 
proti dopingu a koordinuje společný postup v prevenci a v přípravě na OH. 

3. ČOV vytváří podmínky pro práci a zabezpečuje činnost Rozhodčí komise 
ČOV, která řeší odvolání zúčastněných stran ve věci udělených trestů za 
pozitivní dopingový nález. 

4. Ve spolupráci s médii zdůrazňuje význam boje proti dopingu, popularizuje a 
vysvětluje přijatá opatření na podporu antidopingové politiky a oceňuje 
příkladná jednání sportovců.  

 
V.  Oblast přípravy a účasti na olympijských hrách  
 

1. V průběhu formování českého olympijského týmu pro účast na OH začleňuje 
ČOV problematiku boje proti dopingu do smluv se sportovci, členy realizačních 
týmů, dalšího doprovodu a se sportovními svazy (viz příloha č. 3, čl. 5 smluv o 
účasti na OH). 

2. Seznamuje formou seminářů realizační týmy s aktuálním antidopingovým 

programem vydaným pro účastníky olympijských her. 

3. Vybavuje sportovce a realizační týmy potřebnými informačními materiály. 

4. V průběhu olympijských her zajišťuje účastníkům informační a poradní servis 

a řeší případné aktuální dopingové problémy včetně sledování míst pobytu na 

bázi systému ADAMS. 

 



 
 
 
 
                                                                                                           Příloha č. 1 

 

 

ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA 

ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
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Schváleno Výkonným výborem ČOV  
 
 

ZÁVAZKY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  
A SDRUŽENÝCH SPORTOVNÍCH SVAZŮ V PLÉNU ČOV  

V OBLASTI BOJE PROTI DOPINGU 
 

 

Dne 14. ledna 2009 přijal Český olympijský výbor (dále jen „ČOV“) aktualizovaný 
Světový antidopingový kodex (dále jen „Kodex“). Tato antidopingová pravidla jsou 
přijímána a prováděna jako důsledek závazků ČOV k plnění Světového 
antidopingového programu. Jsou v souladu s povinnostmi ČOV vyplývajícími z kodexu 
a rozvíjejí trvalé úsilí, které ČOV vynakládá na odstranění dopingu v České republice. 

 
Základní zdůvodnění kodexu a Antidopingových pravidel ČOV 
 
Antidopingový program usiluje o zachování vnitřní hodnoty sportu a dodržování 
sportovně technických pravidel včetně ochrany zdraví sportovců. Toto úsilí o fair play 
ve sportu je podstatou olympijského hnutí a je charakterizováno následujícími 
hodnotami: 

 etika, fair play a čestnost 

 zdraví 

 vynikající výkony 

 charakter a výchova 

 radost a zábava 

 týmová spolupráce 

 vědomá odpovědnost 

 dodržování pravidel a zákonů 

 sebeúcta a úcta k ostatním účastníkům 

 odvaha 

 kolektivní duch a solidarita 
 

Doping tyto hodnoty hrubě deformuje a vážně ohrožuje samu podstatu sportu jako 
významného společenského fenoménu. 

1. SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX 

1.1. ČOV přijal Kodex a v jeho duchu pomáhá Antidopingovému výboru ČR při 
vytváření, provádění a prosazování Antidopingového programu. 
 

1.2. Podle kodexu má ČOV jako národní olympijský výbor pro Českou republiku 
mj. tyto úlohy a povinnosti: 
a) zajistit, aby jeho program a příslušná pravidla byla v souladu s Kodexem; 
b) požadovat jako podmínku členství sportovních svazů v ČOV, aby jejich 

zásady boje proti dopingu a příslušná pravidla byla v souladu 
s ustanoveními Kodexu; 



c) požadovat jako podmínku pro účast na olympijských hrách, aby všichni 
sportovci, byli jako součást národního registru pro testování k dispozici 
pro odběry vzorků a pravidelně poskytovali přesné a aktuální údaje 
o místě svého pobytu. Zároveň mají sportovci povinnost vkládat potřebné 
údaje o místu pobytu do internetového databázového systému ADAMS 
(Anti-Doping Administration Management systém).  

d) spolupracovat s Antidopingovým výborem ČR, národní antidopingovou 
organizací České republiky; 

e) požadovat po olympijských sportovních svazech, aby členové doprovodu 
sportovců (trenér, realizační tým, manažer, funkcionář, lékařský nebo 
ostatní zdravotnický personál) byli vázáni antidopingovými pravidly 
v souladu s Kodexem; 

f) odepřít částečně nebo zcela financování během období zákazu činnosti 
těm sportovcům nebo doprovodnému personálu sportovců, kteří porušili 
antidopingová pravidla; 

g) odepřít částečně nebo zcela financování svému členu nebo uznávané 
národní federaci, které nedodržují Kodex; 

h) rázně se zabývat veškerými potenciálními porušeními antidopingových 
pravidel ve své sféře působnosti, včetně vyšetřování, zda do každého 
případu dopingu mohl být zapojen doprovodný personál sportovců nebo 
jiné osoby; 

i) podporovat antidopingové vzdělávání. 

2. PŮSOBNOST ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL 

2.1.    Tato pravidla jsou závazná pro: 
a) ČOV 
b) sportovce, sportovní týmy 
c) doprovodný personál sportovců  
d) sportovní svazy – členy Pléna ČOV 

 
2.2. Sankce se uplatňují v případě jakéhokoliv porušení antidopingových pravidel.  

3. POVINNOSTI 

3.1. Všichni sportovci jsou povinni: 
a) znát a dodržovat veškeré zásady boje proti dopingu a všechna příslušná 

antidopingová pravidla, a to Kodex, tato pravidla, Antidopingový program 
ČOV a směrnice Antidopingového výboru a své národní nebo mezinárodní 
sportovní federace; 

b) být dosažitelní pro odběr vzorku dle požadavků vyplývajících z Kodexu; 
c) ve smyslu zásad boje proti dopingu odpovídat za to, co přijímají v potravě 

a co užívají; 
d) informovat lékařský personál o svém závazku, že nebudou používat 

zakázané látky a zakázané metody a nést odpovědnost za to, že jakékoli 
lékařské ošetření, kterého se jim dostane, nebude znamenat porušení 
zásad boje proti dopingu a antidopingových opatření a pravidel, která se 
na ně vztahují. 

 



3.2. Všichni sportovci, jakožto potencionální členové českého olympijského týmu, 
musí být k dispozici pro odběry vzorků prováděné podle Kodexu a pravidelně 
poskytovat přesné a aktuální údaje o místě svého pobytu. 
 

3.3. Členové doprovodu sportovců jsou povinni: 
a) znát a dodržovat veškeré zásady boje proti dopingu a všechna příslušná 

antidopingová pravidla, která se vztahují na ně nebo na sportovce, a to 
kodex, tato pravidla, Antidopingový program ČOV a směrnice 
Antidopingového výboru ČR a své národní sportovní federace; 

b) dodržovat pravidla testování; 
c) využívat všech forem osvěty pro racionální chování sportovců ve vztahu 

k dopingu. 
 

3.4. Každý sportovní svaz je povinen: 
a) dodržovat tato pravidla; 
b) spolupracovat s Antidopingovým výborem ČR a pomáhat mu plnit jeho 

povinnosti podle kodexu; 
c) přijmout a dodržovat zásady boje proti dopingu v souladu s kodexem; 
d) spolupracovat se svou mezinárodní sportovní federací a pomáhat jí při 

realizaci antidopingových programů; 
e) spolupracovat s ČOV při zajištění případných požadavků a pravidel MOV 

pro konkrétní olympijské hry;   
f) požadovat na osobách, které se účastní sportovní činnosti v rámci jeho 

působnosti, aby uznaly jeho antidopingovou politiku, Kodex a tato pravidla 
a byly jimi vázány, aby byly k dispozici pro odběry vzorků a pravidelně 
poskytovaly přesné a aktuální údaje o místě svého pobytu pokud budou 
zařazeny do registru pro testování; 

g) požadovat jako podmínku členství, aby politika, pravidla a programy jeho 
členů nebo klubů, které uznává, byly v souladu s Kodexem; 

h) přijmout příslušná opatření, která odradí od nedodržování Kodexu a jeho 
antidopingové politiky. 

 
3.5. Bez ohledu na odstavec 3.4. sportovní svaz také: 

a) uzná a respektuje rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel své 
mezinárodní federace nebo jiného signatáře Kodexu či jiné národní 
federace bez nutnosti slyšení za předpokladu, že rozhodnutí je v souladu 
s kodexem a v rámci působnosti dotčeného orgánu; 

b) vyžaduje, aby sportovci, jakožto potencionální členové českého 
olympijského týmu, byli k dispozici pro odběry vzorků a případně 
pravidelně poskytovali přesné a aktuální údaje o místě svého pobytu dle 
přijatých pravidel (Národní registr pro testování, ADAMS); 

c) neprodleně oznámí ČOV zjištění jakéhokoliv porušení antidopingových 
pravidel a uložení jakékoliv sankce za porušení antidopingových pravidel: 

 jakékoliv osobě v souladu s jejich zásadami boje proti dopingu 
a pravidly nebo, 

 jakémukoliv sportovci, členu doprovodu sportovců nebo jiné osobě 
v rámci své působnosti podle zásad boje proti dopingu 
a antidopingových pravidel své mezinárodní sportovní federace; 

d) poskytne ČOV pomoc a informace, aby umožnila ČOV řádně provádět tato 
pravidla. 



4. TESTOVÁNÍ 

ČOV uzná výsledky analýz prováděných akreditovanými laboratořemi WADA v rámci  
testování provedeného antidopingovými organizacemi a Antidopingovým výborem 
ČR. Testování sportovců musí probíhat v souladu s Mezinárodním standardem pro 
Testování a s Kodexem a musí respektovat všechna práva a povinnosti sportovce 
v souvislosti s prováděním dopingových kontrol. 

5. PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL 

5.1. Pro určení, zda došlo k porušení antidopingových pravidel, se použijí články 1, 
2, 3, 4, 5, 6 a 17 Kodexu. (Kodex je přiložen ke smlouvě v elektronické 
podobě) 

6. SANKCE ULOŽENÉ ČOV 

6.1.   Osoba, u které bylo zjištěno porušení antidopingových pravidel, nemůže být 
době sankce zařazena do olympijského týmu nebo do jakékoliv funkce v ČOV. 

 

6.2. Trvání sankce bude určeno podle článků 10 a 11 Kodexu. 
 

6.3. ČOV při určování, zda je porušení prvním, nebo druhým přestupkem, uzná 
předchozí sankce uložené příslušnou antidopingovou organizací nebo národní 
federací. 
 

6.4. U porušení antidopingových pravidel uznaných ČOV podle článku 6: 
a) každé osobě, u které bylo zjištěno porušení antidopingových pravidel dle 

zásad Kodexu, bude odepřeno členství nebo zařazení do jakéhokoliv týmu, 
financování od ČOV a činnost v jakékoliv funkci v souvislosti na závažnost 
porušení antidopingových pravidel; 

7. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

7.2. Všechny případy porušení antidopingových pravidel musí být posouzeny a 
prokázány podle ustanovení Kodexu v disciplinárním řízení v příslušných 
svazových disciplinárních orgánech. 
 

7.3. Rozhodčí komise ČOV, jako odvolací orgán a dovolací orgán ve věci dopingu, 
postupuje v souladu s Kodexem, Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve 
sportu v ČR a řídí se platným Statutem a Jednacím řádem Rozhodčí komise 
ČOV. 

8. OZNÁMENÍ 

Po uložení sankce v období konání her podle těchto pravidel zašle ČOV údaje 
o uložené sankci: 
a) Mezinárodnímu olympijskému výboru; 
b) osobám, které mají být informovány v souladu s článkem 14.1 kodexu; 



c) národní federaci dotčené osoby; 
d) Antidopingovému výboru ČR; 
e) Světové antidopingové agentuře (WADA); 
f) jakékoliv další osobě nebo organizaci, o které se ČOV domnívá, že by měla být 

v této souvislosti informována. 

9. ODVOLÁNÍ 

9.2. S výjimkou případů stanovených v Kodexu není žádná osoba oprávněna 
podat odvolání nebo vznést námitky proti rozhodnutí o porušení 
antidopingových pravidel učiněné ČOV, pokud uvedená osoba nejdříve 
nevyčerpala všechna svá práva na odvolání a jiná zákonná práva v souvislosti 
s rozhodnutím Antidopingového výboru ČR nebo se slyšením v rámci dotčené 
národní sportovní federace. V případě, že jakákoliv osoba vznese námitky 
nebo se odvolá proti rozhodnutí Antidopingového výboru ČR či dotčené 
národní federace, odloží ČOV uznání porušení antidopingových pravidel až do 
konečného rozhodnutí o těchto námitkách nebo odvolání a bude se řídit 
rozhodnutím dotčeného tribunálu nebo soudu. 

 
9.3. Proti rozhodnutím vydaným podle těchto antidopingových pravidel se lze 

odvolat v souladu s článkem 13 Kodexu. Tato rozhodnutí zůstanou po dobu 
odvolání účinná, pokud odvolací orgán nenařídí jinak. 

 

10. PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL 

 

Jestliže je u osoby evidované z porušení antidopingových pravidel následně zjištěno 

a  průběhem dokazování prokázáno, že se uvedeným porušením antidopingových 

pravidel neprovinila, nebo je jinak očištěna či zproštěna příslušného přestupku 

odvolacím orgánem antidopingové organizace, která jedná v souladu s Kodexem, 

ČOV zruší rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel. ČOV také zruší veškeré 

sankce, jež byly uloženy v důsledku uvedeného porušení antidopingových pravidel, 

a oznámí rozhodnutí všem osobám, které uvědomil o původním uložení sankcí podle 

článku 8. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZEK SPORTOVCE 

VE VĚCI DOPINGU VE SPORTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ZÁVAZEK SPORTOVCE VE VĚCI DOPINGU VE SPORTU 
 
 

     Já, …………………………………………..…., níže podepsaný/á, uznávám a tímto 

potvrzuji, že bezpodmínečně a plně podporuji „sport bez dopingu“, tedy 

antidopingový program, odpovídající ideálům fair play. 
 

     Potvrzuji, že budu dodržovat pravidla, ustanovení a zásady, obsažené 

ve Světovém antidopingovém kodexu, že se budu řídit články Charty Mezinárodního 

olympijského výboru a všemi antidopingovými pravidly platnými v Mezinárodní 

sportovní federaci …… , Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 

Antidopingového výboru ČR a dále ustanoveními antidopingového programu, které 

stanovuje MOV pro nadcházející olympijské hry. 

 

Zavazuji se, že: 

 budu kdykoliv dobrovolně a ochotně se podřizovat jakémukoliv oficiálnímu 

programu dopingové kontroly řízenému shora uvedenou Mezinárodní 

sportovní federací a/nebo  Světovou antidopingovou agenturou (WADA), ať už 

přímo nebo prostřednictvím jimi pověřených orgánů. Stejně tak se podřídím 

programu dopingové kontroly řízenému Antidopingovým výborem ČR; 

 budu podle stanovených pravidel a termínů oznamovat a dodávat závazně 

určenou formou aktualizované informace o místě svého pobytu včetně 

informace o telefonním a/nebo elektronickém spojení tak, abych umožnil 

pověřeným zástupcům výše uvedených organizací provést dopingovou 

kontrolu a navázat se mnou okamžitý (kromě zcela závažných důvodů) 

kontakt pro uskutečnění dopingové kontroly; 

 v případě porušení antidopingových pravidel se podřídím rozhodnutím 

Českého olympijského výboru, příslušných orgánů Antidopingového výboru 

ČR, národního sportovního svazu, rozhodnutím shora uvedené Mezinárodní 

sportovní federace, případně Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, 

nebo Rozhodčího soudu pro sport v Lausanne. Toto stanovisko činím ze 

svobodné vůle a považuji je pro sebe za závazné na celé období své 

sportovní činnosti. 

 

Datum …………………………… 

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                           podpis sportovce 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 
 

 
 

SMLOUVA S REPREZENTANTEM O ÚČASTI V ČESKÉM 
OLYMPIJSKÉM TÝMU NA OH 

 

Článek 5 

Doping  

 
5.1. Podmínkou účasti reprezentanta na OH je přijetí a podpis „Závazku sportovce 

ve věci dopingu ve sportu“, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

5.2. S ohledem na přijatý „Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“ se 

reprezentant zavazuje, že nepoužije žádný prostředek, který je na seznamu 

zakázaných látek a metod, jak je uvádí Světový antidopingový kodex a 

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, eventuálně předpisy 

MOV a Mezinárodních sportovních federací. 

 

5.3. V případě pozitivního dopingového nálezu musí reprezentant/sportovní svaz 

neprodleně prostřednictvím ČOV (šéfa mise) : 

 vrátit medaile a diplomy, 

 odevzdat akreditační kartu, opustit olympijskou vesnici a uhradit 

transport z místa OH do ČR. 

 

 

 

 


