SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

MEZINÁRODNÍ
STANDARD

PRO NAKLÁDÁNÍ
S VÝSLEDKY
LEDEN 2021

Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky
Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky v rámci Světového antidopingového
Kodexu je závazným Mezinárodním standardem vytvořeným jako součást Světového
antidopingového programu. Byl vytvořen po konzultaci se Signatáři, veřejnými orgány
a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.
Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky byl poprvé přijat a schválen
výkonným výborem WADA na Světové konferenci o dopingu ve sportu
v Katovicích dne 7. listopadu 2019 a je účinný od 1. ledna 2021.

Vydala:
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7
www.wada-ama.org
Tel:
+1 514 904 9232
Fax:
+1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

Strana 2 z 57

OBSAH
1.0

Úvod a působnost ...................................................................................................................... 5

2.0

Ustanovení Kodexu ..................................................................................................................... 5

3.0

Definice a výklad pojmů ……...................................................................................................... 6
3.1
Pojmy definované z Kodexu 2021, které jsou použité v Mezinárodním standardu pro
Nakládání s výsledky ............................................................................................................ 6
3.2

Pojmy definované z Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování ……............... 13

3.3

Pojmy definované z Mezinárodního standardu pro Laboratoře ........................................... 14

3.4

Pojmy definované z Mezinárodního standardu pro Terapeutické výjimky ........................... 15

3.5

Pojmy definované z Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a osobních
údajů .................................................................................................................................... 15
Definované pojmy, které jsou specifické pro Mezinárodní standard pro Nakládání
s výsledky ............................................................................................................................ 15

3.6
3.7
4.0

5.0

Výklad pojmů ....................................................................................................................... 16

Obecné zásady ............................................................................................................................ 18
4.1

Důvěrnost Nakládání s výsledky ......................................................................................... 18

4.2

Včasnost ……...................................................................................................................... 18

První fáze Nakládání s výsledky …............................................................................................ 19
5.1 Pozitivní laboratorní nálezy ….................................................................................................. 19
5.2

Atypické nálezy ...................................................................................................................... 24

5.3 Záležitosti nezahrnující Pozitivní laboratorní nález ani Atypický nález ................................... 25
5.4 Rozhodnutí nevznést obvinění ............................................................................................... 26
6.0

Pozastavení činnosti ………........................................................................................................ 27
6.1

Působnost .............................................................................................................................. 27

6.2

Uložení Pozastavení činnosti ................................................................................................. 27

6.3 Dobrovolné Pozastavení činnosti............................................................................................ 29
6.4 Oznámení ............................................................................................................................... 29
7.0

Obvinění ....................................................................................................................................... 29

8.0

Disciplinární řízení ...................................................................................................................... 33

9.0

Rozhodnutí .................................................................................................................................. 36
9.1 Obsah ..................................................................................................................................... 36
9.2 Oznámení ……….................................................................................................................... 37

10.0 Odvolání ...................................................................................................................................... 38
10.1
Pravidla upravující odvolání a odvolací prostředky dle článku 13 Kodexu ........................... 38
10.2 Vnitrostátní odvolací instance ve smyslu článku 13.2.2 Kodexu: ………………………...…… 38

Strana 3 z 57

10.3

Odvolání před CAS: ........................................................................................................ 39

11.0 Porušení zákazu účasti během Zákazu činnosti .................................................................... 39
PŘÍLOHA A – PŘEZKUM MOŽNÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL ......................................................... 40
A.1 Odpovědnost.......................................................................................................................... 40
A.2 Požadavky ............................................................................................................................. 40
PŘÍLOHA B – NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTI INFORMOVAT
O MÍSTECH POBYTU ................................................................................................. 41
PŘÍLOHA C – POŽADAVKY A POSTUPY NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY PRO BIOLOGICKÝ PAS
SPORTOVCE

48

Strana 4 z 57

PRVNÍ ČÁST: ÚVOD, USTANOVENÍ KODEXU, USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO
STANDARDU A DEFINICE
1.0 Úvod a působnost
Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky je závazným Mezinárodním standardem
vytvořeným jako součást Světového antidopingového programu.
Účelem Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky je stanovit hlavní odpovědnosti
Antidopingových organizací ohledně Nakládání s výsledky. Kromě popisu určitých obecných zásad
Nakládání s výsledky (část 4) stanovuje tento Mezinárodní standard také základní povinnosti
vztahující se na různé fáze Nakládání s výsledky od počátečního přezkumu a oznámení o možném
porušení antidopingových pravidel (část 5) přes Pozastavení činnosti (část 6), uplatňování porušení
antidopingových pravidel a návrhu Důsledků (část 7) či Disciplinární řízení (část 8) až po vydání a
oznámení rozhodnutí (část 9) a odvolání (část 10).
Bez ohledu na závaznou povahu tohoto Mezinárodního standardu a možnost, že odchylky ze strany
Antidopingových organizací mohou mít za následek důsledky za nedodržení podle Mezinárodního
standardu pro dodržování Kodexu Signatáři, odchylky od tohoto Mezinárodního standardu neruší
platnost analytických výsledků nebo jiných důkazů o porušení antidopingového pravidla a
nepředstavují obhajobu proti porušení antidopingového pravidla, s výjimkou případů výslovně
stanovených v článku 3.2.3 Kodexu.
Pojmy použité v tomto Mezinárodním standardu, které jsou definovanými pojmy z Kodexu, jsou
kurzívou. Pojmy, které jsou definovány v tomto nebo jiném Mezinárodním standardu, jsou
podtrženy.

2.0 Ustanovení Kodexu
Následující články Kodexu 2021 se přímo týkají Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky
a v celém znění jsou uvedeny v Kodexu:
•

Článek 2 Kodexu Porušování antidopingových pravidel

•

Článek 3 Kodexu Dokazování dopingu

•

Článek 5 Kodexu Testování a Vyšetřování

•

Článek 7 Kodexu Nakládání s výsledky: Odpovědnost, prvotní přezkum, oznámení
a Pozastavení činnosti

•

Článek 8 Kodexu Nakládání s výsledky: Právo na spravedlivý proces a oznámení rozhodnutí

•

Článek 9 Kodexu Automatické Anulování výsledků jednotlivce

•

Článek 10 Kodexu Sankce pro jednotlivce
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•

Článek 11 Kodexu Důsledky pro družstva

•

Článek 13 Kodexu Nakládání s výsledky: Odvolání

•

Článek 14 Kodexu Mlčenlivost a publikování informací

•

Článek 15 Kodexu Uplatňování rozhodnutí

•

Článek 20 Kodexu Další role a odpovědnosti Signatářů a WADA

3.0 Definice a výklad pojmů
3.1

Pojmy definované z Kodexu 2021, které jsou použité v Mezinárodním standardu pro
Nakládání s výsledky
ADAMS (ADAMS): Antidopingový systém správy a řízení je nástroj pro správu databáze přes
webové rozhraní, a to pro zadávání údajů, jejich ukládání, sdílení a hlášení, vytvořený na
pomoc zúčastněným subjektům a WADA při jejich antidopingových činnostech ve spojení
s legislativou ochrany údajů.
Akce (Event): Série jednotlivých Soutěží probíhajících společně, která je řízena jedním
orgánem (např. olympijské hry, mistrovství světa Mezinárodní federace, Panamerické hry).
Antidopingová organizace (Anti-Doping Organization): WADA nebo Signatář, který odpovídá
za přijetí pravidel pro iniciování, implementaci nebo uplatňování jakékoli části procesu
Dopingové kontroly. Jedná se např. o Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní
paralympijský výbor, jiné Organizátory významných akcí, kteří provádějí Testování v průběhu
svých Akcí, Mezinárodní federace a Národní Antidopingové organizace.
Anulování výsledků (Disqualification): Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel níže.
Atypický nález (Atypical Finding): Zpráva z laboratoře akreditované WADA nebo jiné
laboratoře schválené WADA, která vyžaduje následné prošetření podle Mezinárodního
standardu pro laboratoře nebo souvisejících Technických dokumentů před vydáním rozhodnutí
o Pozitivním laboratorním nálezu.
Atypický nález pasu (Atypical Passport Finding): Zpráva kvalifikovaná jako Atypický nález
pasu, jak je popsaná v příslušných Mezinárodních standardech.
Biologický pas Sportovce (Athlete Biological Passport): Program a metody shromažďování
a porovnávání údajů, jak popisuje Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování
a Mezinárodní standard pro laboratoře.
CAS: (The Court of Arbitration for Sport): Rozhodčí soud pro sport.
Cílené Testování (Target Testing): Výběr konkrétních Sportovců pro Testování založený na
kritériích stanovených v Mezinárodním standardu pro Testování a Vyšetřování.
Delegovaná třetí strana (Delegated Third Parties): Jakákoli Osoba, na niž Antidopingová
organizace deleguje určitý aspekt Dopingové kontroly nebo antidopingových Vzdělávacích
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programů, mimo jiné včetně třetích stran nebo jiných Antidopingových organizací, které
provádějí odběr Vzorků nebo jiné činnosti Dopingové kontroly či provozují antidopingové
Vzdělávací programy pro Antidopingovou organizaci, nebo jednotlivců působících jako
nezávislí dodavatelé, kteří provádějí činnost Dopingové kontroly pro Antidopingovou
organizaci (např. dopingoví komisaři nebo doprovod v rámci Dopingové kontroly, kteří nejsou
zaměstnanci). Tato definice nezahrnuje CAS.
Držení (Possession): Skutečné, fyzické Držení, případně nepřímé Držení (ke kterému může
dojít jen tehdy, pokud má pouze dotyčná Osoba výlučnou kontrolu nebo chce mít kontrolu nad
Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou či nad prostorem, ve kterém se Zakázaná látka
nebo Zakázaná metoda nachází), avšak s tím, že když Osoba nemá výlučnou kontrolu nad
Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou či nad prostorem, ve kterém se Zakázaná látka
nebo Zakázaná metoda nachází, bude nepřímé Držení vztahováno pouze na Osoby, které
věděly o přítomnosti Zakázané látky nebo Zakázané metody a měly v úmyslu takovou kontrolu
nad nimi vykonávat. K porušení antidopingového pravidla, pokud jde pouze o Držení, nedojde,
jestliže před obdržením jakéhokoli oznámení, že Osoba porušila antidopingové pravidlo, učiní
tato Osoba konkrétní kroky, kterými prokáže, že nikdy neměla Držení v úmyslu a výslovně se
Držení při prohlášení pro Antidopingovou organizaci zřekla. Bez ohledu na cokoli, co je
v rozporu s touto definicí, koupě (včetně elektronického či jiného způsobu) Zakázané látky
nebo Zakázané metody představuje vždy Držení pro Osobu, která koupi uskuteční.
[Poznámka k Držení: Podle této definice by nalezení anabolických steroidů v autě Sportovce
znamenalo porušení, pokud Sportovec neprokáže, že auto používal někdo jiný. V tom případě
musí Antidopingová organizace dokázat, že i když Sportovec neměl výlučnou kontrolu nad
autem, věděl o anabolických steroidech a měl v úmyslu je použít. Podobně v případě
anabolických steroidů nalezených v domácí lékárničce, ke které má přístup Sportovec i jeho
partner/partnerka, musí Antidopingová organizace dokázat, že Sportovec o steroidech
v lékárničce věděl a že měl v úmyslu je použít. Samotný proces nákupu Zakázané látky
představuje sám o sobě Držení, i když například produkt nedorazí, obdrží jej někdo jiný nebo
je poslán na adresu třetí osoby.]
Dopingová kontrola (Doping Control): Všechny kroky a postupy od plánování distribuce testů
až ke konečnému rozhodnutí o jakémkoli odvolání a vymáhání Důsledků, včetně veškerých
kroků a postupů mezi tím, což mimo jiné zahrnuje Testování, Vyšetřování, poskytování
informací o místech pobytu Sportovce, TV, odběr Vzorků a nakládání s nimi, laboratorní
analýzy, Nakládání s výsledky, řízení a odvolání, a Vyšetřování a řízení týkající se porušení
článku 10.14 (Stav během Zákazu činnosti nebo Pozastavení činnosti).
Důsledky porušení antidopingových pravidel („Důsledky“) (Consequences of Anti-Doping
Rule Violations (“Consequences”)): Porušení antidopingového pravidla Sportovcem nebo jinou
Osobou může mít za následek jedno či více z následujících: a) Anulování výsledků znamená,
že výsledky Sportovce v příslušné Soutěži nebo Akci jsou anulovány se všemi Důsledky,
včetně odebrání medailí, bodů a cen; b) Zákaz činnosti znamená, že se Sportovec nebo jiná
Osoba nesmí účastnit na základě porušení antidopingového pravidla po určenou dobu
žádných Soutěží ani jiné aktivity a nesmí obdržet finanční podporu, jak je uvedeno v článku
10.12.1; c) Pozastavení činnosti znamená, že se Sportovec nebo jiná Osoba nesmí dočasně
účastnit žádné Soutěže ani jiné aktivity před konečným rozhodnutím v řízení vedeném na
základě článku 8; d) Finanční Důsledky znamená finanční sankci, která je uložená za porušení
antidopingového pravidla, nebo náhradu nákladů spojených s porušením antidopingového
pravidla; a e) Zveřejnění znamená rozšíření informací mezi veřejnost nebo Osoby nad rámec
Osob s právem dřívější informace podle článku 14. Družstva v Kolektivních sportech také
mohou podléhat Důsledkům, jak je uvedeno v článku 11.
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Finanční Důsledky (Financial Consequences): Viz Důsledky porušení antidopingových
pravidel výše.
Funkční nezávislost (Operational Independence): To znamená, že (1) členové orgánů,
personál, členové komisí, konzultanti a funkcionáři Antidopingové organizace s odpovědností
za Nakládání s výsledky nebo jejích poboček (např. členská federace nebo konfederace),
jakož i jakákoli Osoba zapojená do Vyšetřování a předběžného posouzení, nemohou být
jmenováni za členy/tajemníky (do míry, v jaké se tajemník účastní projednání nebo tvorby
rozhodnutí) orgánů Antidopingové organizace, která odpovídá za Nakládání s výsledky, a (2)
orgány budou v postavení, kdy povedou řízení a rozhodovací proces bez zásahu
Antidopingové organizace nebo jakékoli třetí strany. Cílem je zajistit, že se členové orgánů
nebo jednotlivci jinak zapojení do rozhodování nebudou podílet na Vyšetřování případu nebo
na rozhodnutí v případu pokračovat.
Institucionální nezávislost (Institutional Independence): Orgány v odvolacím řízení budou
plně Institucionálně nezávislé na Antidopingové organizaci odpovědné za Nakládání
s výsledky. Proto nesmí být žádným způsobem spravovány Antidopingovou organizací
odpovědnou za Nakládání s výsledky, nesmí s ní být spojeny ani jí podřízeny.
Kodex (Code): Světový antidopingový Kodex.
Kontaminovaný produkt (Contaminated Product): Produkt, který obsahuje Zakázanou látku,
jež není uvedena na etiketě výrobku ani v dostupných informacích přiměřeně zjistitelných na
internetu.
Marker (Marker): Sloučenina, skupina sloučenin nebo biologická proměnná (proměnné), které
indikují Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody.
Mezinárodní Akce (International Event): Akce nebo Soutěž, kterou řídí Mezinárodní
olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, Mezinárodní federace, Organizátor
významné Akce nebo jiná mezinárodní sportovní organizace, nebo Akce, na kterou jedna
z uvedených organizací jmenuje technické funkcionáře.
Mezinárodní standard (International Standard): Standard, který přijala WADA na podporu
Kodexu. Dodržování Mezinárodního standardu (na rozdíl od jiných alternativních standardů,
postupů nebo procedur) bude postačovat k závěru, že procesy, které jsou uvedeny v
Mezinárodním standardu, byly uskutečněny řádně. Mezinárodní standardy zahrnují veškeré
Technické dokumenty vydané podle Mezinárodních standardů.
Mimo Soutěž (Out-of-Competition): Jakékoli období, které není Při Soutěži.
Nakládání s výsledky (Results Management): Proces pokrývající časový rámec mezi
vyrozuměním podle článku 5 Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky nebo
v jistých případech (např. Atypický nález, Biologický pas Sportovce, neposkytnutí informací o
místě pobytu) a těmi kroky před vyrozuměním výslovně stanovenými v článku 5 Mezinárodního
standardu pro Nakládání s výsledky, přes obvinění až po konečné vyřešení případu, včetně
ukončení řízení v první instanci nebo na úrovni odvolání (pokud bylo odvolání podáno).
Národní antidopingová organizace (National Anti-Doping Organization): Subjekt či subjekty
určené v každé zemi, které mají na národní úrovni výhradní oprávnění a odpovědnost přijímat
a aplikovat antidopingová pravidla, nařizovat odběry Vzorků, Nakládat s výsledky testů a vést
řízení. Jestliže toto stanovení nebylo provedeno příslušným orgánem či orgány státní správy,
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pak takovým subjektem bude Národní olympijský výbor dané země nebo jím zmocněný
subjekt.
Návyková látka (Substance of Abuse): viz článek 4.2.3.
Nezletilý (Minor): Fyzická Osoba, která nedosáhla věku osmnácti let.
Organizátoři významných Akcí (Major Event Organizations): Kontinentální asociace
Národních olympijských výborů a jiných mezinárodních organizací pro více sportů, které
působí jako řídící orgány pro kontinentální, regionální či jinou Mezinárodní Akci.
Osoba (Person): Fyzická Osoba, organizace nebo jiný subjekt.
Podání (Administration): Poskytování, dodávání, dohlížení, napomáhání nebo jiné podílení se
na Použití nebo Pokusu o Použití další Osobou, a to Zakázané látky nebo Zakázané metody.
Tato definice však nezahrnuje nakládání se Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou
uskutečněné zdravotnickým personálem v dobré víře („bona fide”) pro skutečné a legální
terapeutické účely či s jiným přijatelným zdůvodněním, a dále nezahrnuje nakládání se
Zakázanými látkami, které nejsou zakázány při Testování Mimo Soutěž, pokud se z celkové
situace neprokáže, že tyto Zakázané látky nejsou určeny pro skutečné a legální terapeutické
účely nebo jsou určeny ke zvýšení sportovního výkonu.
Podvádění (Tampering): Úmyslné jednání, které maří proces Dopingové kontroly, jež by ale
jinak nebylo zařazeno mezi Zakázané metody. Podvádění mimo jiné zahrnuje nabídnutí či
přijetí úplatku za účelem nějakého jednání či opomenutí, zabránění odběru Vzorku, ovlivňování
nebo znemožnění analýzy Vzorku, falšování dokumentů odevzdaných Antidopingové
organizaci nebo komisi pro TV či rozhodovacímu orgánu, získání falešného svědectví svědků,
spáchání jiného podvodného činu vůči Antidopingové organizaci nebo rozhodovacímu orgánu
za účelem ovlivnění Nakládání s výsledky či uložení Důsledků a jakýkoli jiný podobný zásah
nebo Pokus o zásah do jakéhokoli aspektu Dopingové kontroly.
[Poznámka k Podvádění: Například tento článek zakazuje změnu identifikačních čísel na
formuláři Dopingové kontroly během Testování, rozbití lahvičky se Vzorkem B v době analýzy
Vzorku B, pozměnění Vzorku přidáním cizí látky nebo zastrašování či pokus o zastrašování
potenciálního svědka nebo svědka, který poskytl svědectví či informace v procesu Dopingové
kontroly. Podvádění zahrnuje nevhodné chování, ke kterému dochází během Nakládání s
výsledky a disciplinárního řízení. Viz článek 10.9.3.3. Kroky podniknuté v rámci legitimní
obhajoby pro obvinění Osoby z porušení antidopingového pravidla však nebudou považovány
za Podvádění. Urážlivé chování vůči Dopingovému komisaři nebo jiné Osobě zapojené do
Dopingové kontroly, které by jinak nepředstavovalo Podvádění, bude řešeno disciplinárními
pravidly sportovních organizací.]
Pokus (Attempt): Úmyslné jednání, které představuje významný krok v průběhu jednání
směřujícího plánovaně k porušení antidopingového pravidla. K porušení antidopingového
pravidla založenému pouze na Pokusu o porušení však nedojde, pokud Osoba od Pokusu
ustoupí dříve, než byl odhalen třetí stranou, která se Pokusu neúčastní.
Použití (Use): Užití, aplikace, požití, injekce nebo konzumace jakýmkoli způsobem Zakázané
látky nebo Zakázané metody.
Pozastavení činnosti (Provisional Suspension): Viz Důsledky porušení antidopingových
pravidel výše.
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Pozitivní laboratorní nález (Adverse Analytical Finding): Zpráva z laboratoře akreditované
WADA nebo jiné laboratoře schválené WADA, která ve shodě s Mezinárodním standardem
pro laboratoře identifikuje ve Vzorku přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů či
Markerů, nebo která prokazuje na Použití Zakázané metody.
Pozitivní nález pasu (Adverse Passport Finding): Zpráva, která rozpoznala Pozitivní nález
pasu, jak je uvedeno v příslušných Mezinárodních standardech.
Předběžné řízení (Provisional Hearing): Pro účely článku 7.4.3, urychlené a zkrácené řízení,
ke kterému dochází před řízením podle článku 10, při němž je Sportovci předáno oznámení a
je mu dána příležitost k písemnému nebo ústnímu vyjádření.
[Poznámka k Předběžnému řízení: Předběžné řízení je pouze zahajovacím řízením, které
nemusí zahrnovat úplné přezkoumání skutkové podstaty případu. Po Předběžném řízení
zůstává Sportovci nárok na následné řádné řízení skutkové podstaty případu. Oproti tomu,
„urychlené řízení”, jak je tento termín užívaný v článku 7.4.3, je řádné řízení ve věci samé,
vedené podle zrychleného časového harmonogramu.]
Při Soutěži (In-Competition): Období od 23:59 v den před Soutěží, které se má Sportovec
zúčastnit, do konce Soutěže a procesu odběru Vzorků, jenž je se Soutěží spojen. WADA může
pro konkrétní sport schválit alternativní definici, jestliže Mezinárodní federace poskytne
přesvědčivé odůvodnění, že jiná definice je pro její sport nezbytná. Po takovém schválení
WADA budou podle alternativní definice postupovat všichni Organizátoři významných Akcí
v konkrétním sportu.
[Poznámka k pojmu Při Soutěži: Mít všeobecně přijímanou definici termínu Při soutěži
poskytuje větší harmonizaci mezi Sportovci ve všech sportech, eliminuje nebo snižuje
nejasnosti mezi Sportovci ohledně příslušného časového rámce pro Testování Při soutěži,
zabraňuje neúmyslným Pozitivním laboratorním nálezům mezi Soutěžemi během Akce a
pomáhá předcházet přenosu potenciálních výhod zvyšování výkonu ze Zakázaných látek
Mimo soutěž do období Soutěže.]
Registr pro Testování (Registered Testing Pool): Skupina Sportovců nejvyšší priority, kteří
byli individuálně určeni na mezinárodní úrovni mezinárodními federacemi a na národní úrovni
Národními Antidopingovými organizacemi a kteří mohou být soustředěně testováni Při Soutěži
i Mimo Soutěž v rámci plánu Testování příslušné mezinárodní federace nebo Národní
Antidopingové organizace, a proto jsou povinni poskytovat informace o místech pobytu, jak
uvádí článek 5.5 a Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování.
Seznam (Prohibited List): Seznam identifikující Zakázané látky a Zakázané metody.
Signatáři (Signatories): Ty subjekty, které přijaly Kodex a souhlasily s jeho implementací, jak
stanoví článek 23 Kodexu.

Soutěž (Competition): Jednotlivý závod, zápas, hra nebo samostatné sportovní utkání.
Například basketbalový zápas nebo olympijské finále běhu na 100 metrů v atletice.
U etapových závodů a jiných sportovních závodů, kde se ceny udílejí denně nebo v jiných
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intervalech, se rozdíl mezi Soutěží a Akcí určuje podle pravidel příslušné Mezinárodní
federace.
Specifická látka (Specified Substance): Viz článek 4.2.2.
Specifická metoda (Specified Method): Viz článek 4.2.2.
Sportovec (Athlete): Jakákoli Osoba, která soutěží ve sportu na mezinárodní úrovni (kterou
definují jednotlivé Mezinárodní federace) nebo na národní úrovni (kterou definují jednotlivé
Národní antidopingové organizace). Antidopingová organizace se sama může rozhodnout pro
aplikaci antidopingových pravidel na Sportovce, který není Sportovcem mezinárodní úrovně
ani Sportovcem národní úrovně, a tak na něho uplatnit definici „Sportovce“. Pro Sportovce,
kteří nejsou Sportovci mezinárodní úrovně ani Sportovci národní úrovně, může Antidopingová
organizace provádět omezené Testování nebo neprovádět žádné Testování; neanalyzovat
Vzorky pro celou škálu Zakázaných látek; požadovat omezené informace o místě pobytu nebo
nepožadovat žádné; nepožadovat předem TV. Avšak pokud dojde podle článků 2.1, 2.3 nebo
2.5 k porušení antidopingového pravidla Sportovcem, u něhož se Antidopingová organizace
rozhodla, že uplatní svou pravomoc testovat, a který soutěží pod mezinárodní nebo národní
úrovní, pak musí být uplatněny Důsledky stanovené v Kodexu. Pro účely článků 2.8 a 2.9 a
účely antidopingové informovanosti a Vzdělávání, každá Osoba, která soutěží či se účastní
Soutěže ve sportu, který spadá do pravomoci kteréhokoli Signatáře, vlády nebo jiné sportovní
organizace, která přijala Kodex, je považována za Sportovce.
[Poznámka ke Sportovci: Jednotlivci, kteří se účastní sportu, mohou spadat do jedné z pěti
kategorií: 1) Sportovec mezinárodní úrovně, 2) Sportovec národní úrovně, 3) jednotlivci, kteří
nejsou Sportovci mezinárodní nebo národní úrovně, ale nad nimiž se rozhodla vykonávat
pravomoc Mezinárodní federace nebo Národní antidopingová organizace, 4) Rekreační
sportovec a 5) jednotlivci, nad nimiž žádná Mezinárodní federace ani Národní antidopingová
organizace nevykonává pravomoc ani se nerozhodla pravomoc vykonávat. Na všechny
Sportovce mezinárodní a národní úrovně se vztahují antidopingová pravidla Kodexu
s přesnými definicemi sportu mezinárodní a národní úrovně, které budou stanoveny
v antidopingových pravidlech Mezinárodních federací a Národních antidopingových
organizací.]
Sportovec mezinárodní úrovně (International-Level Athlete): Sportovci, kteří se účastní
sportu na mezinárodní úrovni, jak je definována každou Mezinárodní federací ve shodě
s Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování.
[Poznámka ke Sportovci mezinárodní úrovně: V souladu s Mezinárodním standardem pro
Testování a Vyšetřování může Mezinárodní federace svobodně stanovit kritéria, která použije
ke klasifikaci Sportovců jako Sportovců mezinárodní úrovně, např. podle hodnocení, účastí na
konkrétních Mezinárodních akcích, podle typu licence atd. Musí však tato kritéria zveřejnit
jasnou a stručnou formou, aby Sportovci mohli rychle a snadno zjistit, kdy budou klasifikováni
jako Sportovci mezinárodní úrovně. Pokud například kritéria zahrnují účast na určitých
Mezinárodních akcích, musí Mezinárodní federace seznam těchto Mezinárodních akcí
zveřejnit.]
Sportovec národní úrovně (National-Level Athlete): Sportovci, kteří se účastní sportu na
národní úrovni, jak je definována každou Národní antidopingovou organizací ve shodě
s Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování.
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Technický dokument (Technical Document): Dokument podle potřeby přijatý a zveřejněný
WADA obsahující povinné technické požadavky ohledně konkrétních antidopingových témat,
jak jsou stanoveny v Mezinárodním standardu.
Terapeutická výjimka („TV“) (Therapeutic Use Exemption): Terapeutická výjimka umožňuje
Sportovci se zdravotním onemocněním Použít Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu, ale
pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 4.4 a v Mezinárodním standardu
pro Terapeutické výjimky.
Testování (Testing): Části procesu Dopingové kontroly zahrnující plánování testu, odběr
Vzorku, nakládání se Vzorkem a transport Vzorku do laboratoře.
Významná pomoc (Substantial Assistance): Pro účely článku 10.7.1, Osoba poskytující
Významnou pomoc musí: (1) formou podepsané písemné výpovědi v plném rozsahu sdělit
veškeré informace, které Osoba má ohledně porušení antidopingových pravidel nebo jiného
řízení popsaného v článku 10.7.1.1, a (2) plně spolupracovat při Vyšetřování a rozhodování
jakéhokoli případu, který se vztahuje k těmto informacím, včetně například poskytnutí
svědectví v řízení, pokud je o to Antidopingovou organizací nebo rozhodovacím orgánem
požádána. Tyto poskytnuté informace musí být dále důvěryhodné a musí tvořit významnou
část jakéhokoli zahájeného případu či řízení, nebo pokud ještě k zahájení případu či řízení
nedošlo, musí poskytnout dostatečné podklady, na jejichž základech by mohl být případ či
řízení zahájeny.
Vzorek (Sample or Specimen): Jakýkoli biologický materiál odebraný za účelem Dopingové
kontroly.
[Poznámka ke Vzorku: Občas se tvrdí, že odběr krve porušuje náboženskou či kulturní
podstatu určitých skupin. Bylo zjištěno, že toto tvrzení není opodstatněné.]
WADA (The World Anti-Doping Agency): Světová antidopingová agentura.
Zákaz činnosti (Ineligibility): Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel výše.
Zakázaná látka (Prohibited Substance): Jakákoli látka nebo skupina látek uvedená
v Seznamu.
Zakázaná metoda (Prohibited Method): Jakákoli metoda uvedená v Seznamu.
Zveřejnění (Publicly Disclose): Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel výše.

3.2 Definované pojmy z Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování
Dopingový komisař (Doping Control Officer (or DCO): Komisař, který byl vyškolen
a Orgánem pro Odběr Vzorku zmocněn k právům a povinnostem, jež dává Dopingovým
komisařům Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování.
Odborník (Expert): Odborník (Odborníci) a/nebo Skupina Odborníků se znalostmi v daném
oboru, vybraní Antidopingovou organizací a/nebo Oddělením pro správu Pasů Sportovců,
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s odpovědností za poskytnutí vyhodnocení Pasu. Odborník nesmí být zaměstnancem
Antidopingové organizace.
V případě hematologického modulu by se Skupina Odborníků měla skládat alespoň ze
tří (3) Odborníků, kteří mají kvalifikaci v jednom nebo více oborech klinické a Laboratorní
hematologie, sportovního lékařství nebo fyziologie cvičení, jež se vztahují na krevní doping.
V případě steroidního modulu by se Skupina Odborníků měla skládat alespoň ze tří (3) osob s
kvalifikací v oblastech Laboratorní analýzy steroidů, dopingu a metabolismu steroidů a/nebo
klinické endokrinologie. U obou modulů by se Skupina Odborníků měla skládat z Odborníků
s doplňujícími se znalostmi, aby byly zastoupeny všechny příslušné oblasti. Skupina
Odborníků může zahrnovat skupinu nejméně tří (3) jmenovaných Odborníků a jakýchkoli
dalších ad hoc Odborníků, kteří mohou být požadováni na žádost kteréhokoli ze jmenovaných
Odborníků nebo Jednotkou správy Pasů Sportovců Antidopingové organizace.
Orgán pro Odběr Vzorků (Sample Collection Authority): Organizace odpovědná za odběr
Vzorků v souladu s požadavky Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování, která
je buď (1) sama Orgánem pro Testování; nebo (2) Delegovanou třetí stranou, které bylo
uděleno nebo subdodavatelsky svěřeno oprávnění k provádění Testování. Orgán pro
Testování má na základě Kodexu vždy konečnou odpovědnost za soulad s požadavky
Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování, které se vztahují na odběr Vzorků.
Odběr Vzorku (Sample Collection Session): Veškeré postupné činnosti, které mají přímou
souvislost se Sportovcem, od okamžiku počátečního kontaktu až do chvíle, dokud Sportovec
neopustí Místnost Dopingové kontroly poté, co poskytl svůj Vzorek či Vzorky.
Orgán pro Testování (Testing Authority): Antidopingová organizace, která vydává oprávnění
k Testování Sportovců, nad nimiž má pravomoc. Může oprávnit Delegovanou třetí stranu
k provádění Testování na základě pravomocí Antidopingové organizace a v souladu s nimi.
Toto oprávnění musí být zdokumentováno. Antidopingová organizace, která opravňuje
k Testování, zůstává Orgánem pro Testování a má v souladu s Kodexem konečnou
odpovědnost za zajištění toho, aby Delegovaná třetí strana provádějící Testování prováděla
Testování v souladu s požadavky Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování.
Zpráva o neúspěšném pokusu (Unsuccessful Attempt Report): Podrobná zpráva
o neúspěšném pokusu o odběr Vzorku od Sportovce z Registru pro Testování nebo Registru
pro Testování nižší úrovně upřesňující datum pokusu, navštívené lokality, přesnou dobu
příchodu a odchodu z příslušné lokality, kroky podniknuté v této lokalitě k tomu, aby byl
Sportovec nalezen (včetně podrobností o jakémkoli kontaktu učiněném s jakoukoli třetí
stranou), a všechny další relevantní podrobnosti týkající se tohoto pokusu.
Poskytování informací o místech pobytu (Whereabouts Filing): Informace poskytnuté
Sportovcem nebo jeho jménem v Registru pro Testování (nebo Registru pro Testování nižší
úrovně, pokud je to relevantní), který stanoví, kde se Sportovec bude v průběhu následujícího
čtvrtletí nacházet, v souladu s článkem 4.8.

3.3 Definované pojmy z Mezinárodního standardu pro Laboratoře
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Adaptivní model (Adaptive Model): Matematický model určený k identifikaci neobvyklých
podélných (longitudinálních) výsledků Sportovců. Model vypočítá pravděpodobnost podélného
profilu hodnot Markerů za předpokladu, že je Sportovec v normálním fyziologickém stavu.
Jednotka správy pasů Sportovců (APMU) (Athlete Passport Management Unit (APMU):
Jednotka složená z Osoby nebo Osob odpovědných za včasnou správu Biologických pasů
Sportovce ve službě ADAMS jménem Správce pasů.
Laboratoř (Laboratoře) (Laboratory(ies)): Laboratoře akreditované WADA, které používají
Testovací metody a procesy za účelem poskytnutí důkazních údajů pro detekci a/nebo
identifikaci Zakázaných látek nebo Zakázaných metod ze Seznamu a případně pro kvantifikaci
Prahové látky ve Vzorcích moči a jiných biologických matric v souvislosti s Dopingovými
kontrolami.
Mez kvantifikace (Limit of Quantification (LOQ)): Analytický parametr technické výkonnosti
testu. Nejnižší koncentrace Analytu ve Vzorku, kterou lze kvantitativně stanovit s přijatelnou
přesností a správností (tj. přijatelnou Nejistotou měření) za uvedených testovacích podmínek.
Nezávislý svědek (Independent Witness): Osoba pozvaná Orgánem pro Testování,
Laboratoří nebo WADA, aby byla svědkem částí procesu Analytického testování. Nezávislý
svědek je nezávislý na Sportovci a jeho zástupcích, Laboratoři, Orgánu pro odběr vzorků,
Orgánu pro Testování / Orgánu pro Nakládání s výsledky nebo WADA. Nezávislý svědek může
být za svou službu odškodněn.
Postup potvrzení (Confirmation Procedure (CP): Postup Analytického testování, jehož
účelem je potvrdit přítomnost a/nebo případně koncentraci/poměr/skóre a/nebo zjistit původ
(exogenní nebo endogenní) jedné nebo více konkrétních Zakázaných látek, Metabolitu
(Metabolitů) Zakázané látky nebo Markeru (Markerů) Použití Zakázané látky nebo Zakázané
metody ve Vzorku.
Prahová látka (Threshold Substance): Exogenní nebo endogenní Zakázaná látka, Metabolit
nebo Marker Zakázané látky, pro kterou identifikace a kvantitativní stanovení
(např. koncentrace, poměr, skóre), jež je vyšší než předem stanovená Rozhodovací mez, nebo
případně stanovení exogenního původu, představuje Pozitivní laboratorní nález. Prahové látky
jsou jako takové identifikovány v Technickém dokumentu o Rozhodovacích mezích (TD RM).
Soubor laboratorní dokumentace (Laboratory Documentation Package): Materiál vytvořený
Laboratoří na podporu analytického výsledku, např. Pozitivního laboratorního nálezu, jak je
uvedeno v Technickém dokumentu WADA pro Soubor laboratorní dokumentace.
3.4 Definované pojmy z Mezinárodního standardu pro Terapeutické výjimky
Terapeutický (Therapeutic): Vztahující se k léčbě zdravotního stavu léčebnými prostředky
nebo metodami; nebo poskytující či napomáhající uzdravení.
3.5 Definované pojmy z Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a Osobních údajů
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Osobní údaje (Personal Information): Údaje, mimo jiné včetně Citlivých osobních údajů,
týkající se Účastníka nebo jiné Osoby, jejichž totožnost byla prokázána nebo je možné ji
prokázat, a jejichž údaje jsou Zpracovávány výhradně v souvislosti s antidopingovou činností
Antidopingové organizace.
[Poznámka k Osobním údajům: Rozumí se, že Osobní údaje zahrnují mimo jiné údaje týkající
se jména Sportovce, data narození, kontaktních údajů a sportovních členství, místa pobytu,
schválených TV (jsou-li nějaké), výsledků antidopingových testů a výsledků vedených řízení
(včetně disciplinárních řízení, odvolání a sankcí). Osobní údaje také zahrnují osobní a
kontaktní informace týkající se jiných Osob, jako například zdravotnických odborných
pracovníků nebo jiných Osob, které pracují se Sportovcem, ošetřují jej nebo mu pomáhají v
rámci Antidopingové činnosti. Takové informace jsou stále považovány za Osobní údaje a jsou
tímto Mezinárodním standardem regulovány po celou dobu jejich Zpracování, bez ohledu na
to, zda je příslušný jednotlivec stále zapojen do organizovaného sportu.]
3.6 Definované pojmy specifické pro Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky
Disciplinární řízení (Hearing Process): Proces zahrnující časový rámec mezi postoupením
věci rozhodovacímu orgánu nebo tribunálu do vydání a oznámení rozhodnutí rozhodovacího
orgánu (ať už v první instanci, nebo v odvolacím řízení).
Nedodání informací o místech pobytu (Filing Failure): Zanedbání Sportovce (nebo třetí
strany, na kterou Sportovec tento úkol delegoval) Poskytnout přesné a úplné informace
o místech pobytu, které má umožnit Sportovce lokalizovat pro Testování, a to v době a na
místě určeném v Poskytování informací o místech pobytu nebo v aktualizaci Poskytování
informací o místech pobytu, pokud je nutné ji učinit, aby hlášení zůstalo přesné a úplné, vše v
souladu s článkem 4.8 Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování.
Nezastižení na místě pobytu (Missed Test): Prohřešek Sportovce, který nebyl k dispozici pro
Testování na místě a v době specifikované v 60minutovém časovém bloku uvedeném v jeho
Poskytování informací o místech pobytu pro příslušný den, a to v souladu s článkem 4.8
Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování a přílohou B.2 Mezinárodního
standardu pro Nakládání s výsledky.
Orgán pro Nakládání s výsledky (Results Management Authority): Antidopingová organizace
odpovědná za nakládání s výsledky Testování v daném případě.
Pas (Passport): Souhrn všech relevantních údajů jedinečných pro konkrétního Sportovce,
které mohou zahrnovat podélné profily Markerů, heterogenní faktory specifické pro
konkrétního Sportovce a další relevantní informace, které mohou pomoci při hodnocení
Markerů.
Porušení povinnosti informovat o místech pobytu (Whereabouts Failure): Nedodání
informací o místech pobytu nebo Nezastižení na místě pobytu.
Porušení pravidel (Failure to Comply): Termín používaný
antidopingových pravidel podle článku Kodexu 2.3 a/nebo 2.5.

k

popsání

porušení

Skupina Odborníků (Expert Panel): Odborníci se znalostmi v dané oblasti, vybraní
Antidopingovou organizací a/nebo Jednotkou správy pasů Sportovců, kteří jsou zodpovědní
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za hodnocení Pasu. U hematologického modulu by Odborníci měli mít znalosti v jedné nebo
více oblastech klinické hematologie (diagnostika patologických stavů krve), sportovního
lékařství nebo fyziologie cvičení. U steroidního modulu by Odborníci měli mít znalosti
o Laboratorní analýze, steroidním dopingu a/nebo endokrinologii. U obou modulů by se
Skupina Odborníků měla skládat z Odborníků s doplňujícími se znalostmi, aby byly
zastoupeny všechny příslušné oblasti. Skupina Odborníků může zahrnovat skupinu nejméně
tří jmenovaných Odborníků a jakýchkoli dalších ad hoc Odborníků, kteří mohou být požadováni
na žádost kteréhokoli ze jmenovaných Odborníků nebo Jednotkou správy Pasů Sportovců
Antidopingové organizace.
Soubor dokumentů pro Biologický pas Sportovců (Athlete Biological Passport
Documentation Package): Materiál sestavený Jednotkou správy pasu Sportovců na podporu
Pozitivního nálezu pasu, zahrnující mimo jiné analytické údaje, komentáře Skupiny Odborníků,
důkazy o konfliktních faktorech i další relevantní podpůrné informace.
Správce pasů (Passport Custodian): Antidopingová organizace odpovědná za výslednou
správu Pasu Sportovce a za zveřejnění veškerých relevantních informací souvisejících
s Pasem tohoto Sportovce jiným Antidopingovým organizacím.

3.7 Výklad pojmů
3.7.1 Oficiální text Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky bude publikován
v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou
a francouzskou verzí platí anglická verze.
3.7.2 Stejně jako Kodex byl Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky vypracován
s ohledem na zásady proporcionality, lidská práva a další příslušné právní zásady.
A v tomto světle bude také vykládán a aplikován.
3.7.3 Poznámky komentující různá ustanovení Mezinárodního standardu pro Nakládání
s výsledky jsou použity k jejich interpretaci.
3.7.4 Pokud není stanoveno jinak, odkazy na části a články jsou odkazy na části a články
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.
3.7.5 Termín „dny“ znamená v Mezinárodním standardu pro Nakládání s výsledky kalendářní
dny, pokud není uvedeno jinak.
3.7.6 Přílohy Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky jsou stejné závazné
podstaty jako zbytek Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.

Strana 16 z 57

Strana 17 z 57

DRUHÁ ČÁST: NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY – OBECNÉ ZÁSADY
4.0 Obecné zásady
4.1 Důvěrnost Nakládání s výsledky
S výjimkou zveřejnění, která jsou požadována nebo povolena podle článku 14 Kodexu nebo
tohoto Mezinárodního standardu, jsou všechny procesy a postupy týkající se Nakládání
s výsledky důvěrné.
4.2 Včasnost
V zájmu spravedlivého a účinného sportovního práva by mělo být porušování antidopingových
pravidel stíháno včas. Bez ohledu na typ porušení antidopingového pravidla a s výjimkou
případů zahrnujících složité problémy nebo zpoždění, které Antidopingová organizace nemůže
ovlivnit (např. zpoždění způsobená Sportovcem nebo jinou Osobou), by Antidopingové
organizace měly být schopny uzavřít vedená řízení (včetně Disciplinárního řízení v první
instanci) do šesti (6) měsíců od oznámení podle článku 5 níže.
[Poznámka k článku 4.2: Období šesti (6) měsíců je příkazem, který může vést k důsledkům,
pokud jde o dodržování předpisů Orgánu pro Nakládání s výsledky pouze v případě závažného
nebo opakovaného nedodržení.]
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TŘETÍ ČÁST: NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY – PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ
5.0 První fáze Nakládání s výsledky
Tento článek 5 stanovuje postupy použitelné pro první fázi Nakládání s výsledky takto: Pozitivní
laboratorní nálezy (článek 5.1), Atypické nálezy (článek 5.2) a další záležitosti (článek 5.3), které
zahrnují potenciální Porušení pravidel (článek 5.3.1.1), Porušení povinnosti informovat o místech
pobytu (článek 5.3.1.2) a nálezy Biologického pasu Sportovce (článek 5.3.1.3). Požadavky na
oznámení týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti článku 5.3 jsou popsány v článku
5.3.2.
[Poznámka k článku 5: Pokud antidopingová pravidla Organizátora významných Akcí stanovují
urychlené řešení omezeného Nakládání s výsledky, mohou antidopingová pravidla Organizátora
významných Akcí stanovit, že Sportovci nebo jiné Osobě bude zasláno pouze jedno oznámení.
Obsah oznámení by měl obdobně odrážet ustanovení článku 5.]
5.1 Pozitivní laboratorní nálezy
5.1.1 Počáteční přezkum
Po obdržení Pozitivního laboratorního nálezu Orgán pro Nakládání s výsledky
přezkoumá, zda a) byla udělena nebo bude udělena příslušná TV, jak stanovuje
Mezinárodní standard pro Terapeutické výjimky (článek 5.1.1.1), b) došlo ke zjevné
odchylce od Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování nebo
Mezinárodního standardu pro Laboratoře, která způsobila Pozitivní laboratorní nález
(článek 5.1.1.2), a/nebo c) je zjevné, že Pozitivní laboratorní nález byl způsoben
požitím příslušné Zakázané látky povolenou cestou (článek 5.1.1.3).
5.1.1.1 Terapeutická výjimka
5.1.1.1.1 Orgán pro Nakládání s výsledky zkontroluje záznamy Sportovce
v systému ADAMS a u jiných Antidopingových organizací, které
mohly pro Sportovce schválit TV (např. Národní antidopingová
organizace nebo mezinárodní federace), aby určil, zda nějaká TV
existuje.
[Poznámka k článku 5.1.1.1.1: Podle Seznamu a TD RM bude
zjištění jakéhokoli množství určitých Prahových látek (uvedených v
Seznamu) ve Vzorku Sportovce kdykoli nebo případně Při Soutěži,
ve spojení s diuretikem nebo maskovacím činidlem, považováno za
Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec nemá schválenou TV
pro tuto látku kromě té, která byla udělena pro diuretikum nebo
maskovací činidlo. Proto v případě takového zjištění Orgán pro
Nakládání s výsledky rovněž určí, zda má Sportovec pro zjištěnou
Prahovou látku schválenou TV.]
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5.1.1.1.2 Pokud počáteční přezkum odhalí, že má Sportovec příslušnou TV,
pak Orgán pro Nakládání s výsledky provede podle potřeby
následný přezkum, aby zjistil, zda byly splněny konkrétní
požadavky TV.
5.1.1.2 Zjevná odchylka od Mezinárodního standardu pro Testování
a Vyšetřování a/nebo Mezinárodního standardu pro Laboratoře
Orgán pro Nakládání s výsledky musí přezkoumat Pozitivní laboratorní nález
a určit, zda došlo k odchylce od Mezinárodního standardu pro Testování
a Vyšetřování nebo od Mezinárodního standardu pro Laboratoře. To může
zahrnovat přezkum Souboru laboratorní dokumentace vytvořené Laboratoří
na podporu Pozitivního laboratorního nálezu (pokud je v době přezkumu
k dispozici) a relevantních formulářů Dopingových kontrol a dokumentů
Testování.
5.1.1.3 Zjevné požití povolenou cestou
Pokud Pozitivní laboratorní nález zahrnuje Zakázanou látku povolenou
(a) specifickou cestou (cestami) podle Seznamu, zkontroluje Orgán pro
Nakládání s výsledky veškerou relevantní dostupnou dokumentaci (např.
formulář Dopingové kontroly), aby zjistil, zda byla Zakázaná látka podána
povolenou cestou, a pokud ano, poradí se s odborníkem k určení, zda je
Pozitivní laboratorní nález kompatibilní se zjevnou cestou požití.
[Poznámka k článku 5.1.1.3: Pro ujasnění, výsledek počátečního přezkumu
nebrání Sportovci v argumentaci v pozdější fázi Nakládání s výsledky, že jeho
Použití Zakázané látky bylo povolenou cestou.]
5.1.2 Oznámení
5.1.2.1 Pokud přezkum Pozitivního laboratorního nálezu neodhalí použitelnou TV ani
nárok na ni podle Mezinárodního standardu pro Terapeutické výjimky,
odchylku od Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování nebo
Mezinárodního standardu pro Laboratoře, která způsobila Pozitivní
laboratorní nález, nebo že je zjevné, že Pozitivní laboratorní nález byl
způsoben požitím příslušné Zakázané látky povolenou cestou, informuje
Orgán pro Nakládání s výsledky bezodkladně Sportovce o:
a)

Pozitivním laboratorním nálezu;
[Poznámka k článku 5.1.2.1 a): V případě, že se Pozitivní laboratorní nález
týká salbutamolu, formoterolu, lidského choriového gonadotropinu nebo
jiné Zakázané látky, na které se v Technickém dokumentu vztahují
zvláštní požadavky na Nakládání s výsledky, musí být Orgán pro
Nakládání s výsledky dále v souladu s článkem 5.1.2.2. Sportovci musí
být poskytnuta veškerá relevantní dokumentace, včetně kopie formuláře
Dopingové kontroly a Laboratorních výsledků.]
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b)

skutečnosti, že Pozitivní laboratorní nález může vést k porušení
antidopingového pravidla článku 2.1 nebo 2.2 Kodexu a příslušným
Důsledkům;
[Poznámka k článku 5.1.2.1 b): Orgán pro Nakládání s výsledky by měl
v oznámení a dopisu s obviněním (článek 7) Sportovcům vždy odkazovat
na články Kodexu 2.1 i 2.2, pokud se záležitost týká Pozitivního
laboratorního nálezu. Orgán pro Nakládání s výsledky by se měl
odkazovat na systém ADAMS a kontaktovat WADA a další relevantní
Antidopingové organizace ke zjištění, zda existuje předchozí porušení
antidopingových pravidel, a vzít takové informace v úvahu při určování
příslušných Důsledků.]

c)

právu Sportovce požadovat analýzu Vzorku „B“ nebo, pokud takový
požadavek nebude vznesen, že se tím Sportovec práva na analýzu
Vzorku „B“ neodvolatelně vzdal;
[Poznámka k článku 5.1.2.1 c): Orgán pro Nakládání s výsledky může
požadovat analýzu Vzorku „B“, i když ji Sportovec nepožaduje nebo se
výslovně či implicitně svého práva na analýzu Vzorku „B“ vzdá. Orgán
pro Nakládání s výsledky může ve svých antidopingových pravidlech
stanovit, že náklady na analýzu Vzorku „B“ hradí Sportovec.]

d)

příležitosti pro Sportovce a/nebo jeho zástupce zúčastnit se otevření
a analýzy Vzorku „B“ v souladu s Mezinárodním standardem pro
Laboratoře;

e)

právu Sportovce požadovat kopie Souboru laboratorní dokumentace ke
Vzorku „A“, který obsahuje informace požadované Mezinárodním
standardem pro Laboratoře;
[Poznámka k článku 5.1.2.1 e): Tato žádost se podává Orgánu pro
Nakládání s výsledky, nikoli přímo Laboratoři.
Orgán pro Nakládání s výsledky může ve svých antidopingových
pravidlech stanovit, že náklady spojené s vydáním Souboru laboratorní
dokumentace hradí Sportovec.]

f)

možnosti Sportovce poskytnout v krátké lhůtě vysvětlení;

g)

možnosti pro Sportovce poskytnout Významnou pomoc, jak je stanoveno
v článku 10.7.1 Kodexu, přiznat porušení antidopingových pravidel a tím
mít možnost ročního zkrácení doby Zákazu činnosti podle článku 10.8.1
Kodexu (je-li to relevantní), nebo usilovat o uzavření dohody o vyřešení
případu na základě článku 10.8.2 Kodexu; a

h)

veškerých záležitostech týkajících se Pozastavení činnosti (včetně
možnosti Sportovce přijmout dobrovolné Pozastavení činnosti) podle
článku 6 (je-li relevantní).
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5.1.2.2 Kromě toho v případě, že se Pozitivní laboratorní nález týká níže uvedených
Zakázaných látek, musí Orgán pro Nakládání s výsledky:
a)

Salbutamol nebo Formoterol: upozornit v oznámení Sportovce, že může
prostřednictvím kontrolované farmakokinetické studie prokázat, že
Pozitivní laboratorní nález byl důsledkem Terapeutické dávky inhalací až
do maximální dávky uvedené pod třídou S3 Seznamu. Sportovec musí
být navíc upozorněn na hlavní zásady kontrolované farmakokinetické
studie a musí mu být poskytnut seznam Laboratoří, které by mohly
kontrolovanou farmakokinetickou studii provést. Sportovci bude
poskytnuta lhůta sedmi (7) dnů k oznámení, zda má v úmyslu provést
kontrolovanou farmakokinetickou studii, v opačném případě může Orgán
pro Nakládání s výsledky postoupit s Nakládáním s výsledky dál;

b)

lidský choriový gonadotropin v moči: dodržovat postupy stanovené
v článku 6 TD2019CG/LH nebo každé další verzi tohoto Technického
dokumentu;

c)

jiná Zakázaná látka podléhající specifickým požadavkům Nakládání
s výsledky v Technickém dokumentu nebo jiném dokumentu vydaném
WADA: dodržovat postupy stanovené v relevantním Technickém
dokumentu nebo jiném dokumentu vydaném WADA.

5.1.2.3 Orgán pro Nakládání s výsledky rovněž uvede plánované datum, čas a místo
pro analýzu Vzorku „B“ pro případ, že se Sportovec nebo Orgán pro
Nakládání s výsledky rozhodne požádat o analýzu Vzorku „B“; učiní tak buď
v oznamovacím dopise popsaném v článku 5.1.2.1, nebo v následném dopise
neprodleně poté, co Sportovec (nebo Orgán pro Nakládání s výsledky)
požádá o analýzu Vzorku „B“.
[Poznámka k článku 5.1.2.3: Podle článku 5.3.4.5.4.8.5 Mezinárodního
standardu pro Laboratoře by potvrzení Vzorku „B“ mělo být provedeno co
nejdříve, nejpozději však do tří (3) měsíců po nahlášení Pozitivního
laboratorního nálezu ve vzorku „A“.
Čas potvrzovací analýzy Vzorku „B“ může být v odůvodněných případech
striktně stanoven v krátkodobém horizontu bez možnosti odložení. To může
platit zejména a bez omezení v souvislosti s Testováním během nebo
bezprostředně před či po velkých Akcích, nebo když by další odložení analýzy
Vzorku „B“ mohlo významně zvýšit riziko degradace Vzorku.]
5.1.2.4 Pokud Sportovec požaduje analýzu Vzorku „B“, ale tvrdí, že on a/nebo jeho
zástupce nejsou k dispozici v plánovaném termínu určeném Orgánem pro
Nakládání s výsledky, Orgán pro Nakládání s výsledky zkontaktuje Laboratoř
a navrhne (alespoň) dva (2) alternativní termíny.
[Poznámka k článku 5.1.2.4: Alternativní termíny by měly zohledňovat:
(1) důvody nedostupnosti Sportovce; a (2) nutnost vyhnout se jakékoli
degradaci Vzorku a zajistit včasné Nakládání s výsledky.]
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5.1.2.5 Pokud Sportovec a jeho zástupce tvrdí, že nebudou k dispozici
v navrhovaných alternativních termínech, Orgán pro Nakládání s výsledky dá
Laboratoři pokyn, aby pokračovala bez ohledu na to, a ustanoví Nezávislého
svědka, aby ověřil, že nádobka Vzorku „B“ nevykazuje žádné známky
Podvádění a že identifikační čísla odpovídají číslům v dokumentaci odběru.
[Poznámka k článku 5.1.2.5: Nezávislý svědek může být jmenován, i když
Sportovec uvedl, že bude přítomen nebo zastoupen.]
5.1.2.6 Pokud výsledky analýzy Vzorku „B“ potvrdí výsledky analýzy Vzorku „A“,
Orgán pro Nakládání s výsledky o těchto výsledcích neprodleně informuje
Sportovce a poskytne mu krátkou lhůtu k poskytnutí nebo doplnění jejich
vysvětlení. Sportovci bude také umožněno přiznat porušení antidopingového
pravidla, aby mohl mít možnost ročního zkrácení doby Zákazu činnosti podle
článku 10.8.1 Kodexu, a/nebo dobrovolně přijmout Pozastavení činnosti
podle článku 7.4.4 Kodexu.
5.1.2.7 Po obdržení jakéhokoli vysvětlení od Sportovce může Orgán pro Nakládání s
výsledky bez omezení požadovat od Sportovce další informace a/nebo
dokumenty ve stanovené lhůtě nebo navázat kontakt s třetími stranami za
účelem posouzení pravdivosti vysvětlení.
[Poznámka k článku 5.1.2.7: Pokud pozitivní nález zahrnuje Zakázanou látku
podanou povolenou cestou (např. inhalací, transdermální nebo
oftalmologickou aplikací) a Sportovec tvrdí, že pozitivní nález pochází
z povolené cesty, Orgán pro Nakládání s výsledky by měl posoudit
důvěryhodnost vysvětlení kontaktováním třetích stran (včetně vědeckých
odborníků), než se rozhodne s Nakládáním s výsledky nepokračovat.]
5.1.2.8 Jakákoli sdělení poskytovaná Sportovci podle tohoto článku 5.1.2 budou
současně poskytována Orgánem pro Nakládání s výsledky Národní
antidopingové organizaci (organizacím) Sportovce, mezinárodní federaci
a WADA a budou neprodleně hlášena do ADAMS.
[Poznámka k článku 5.1.2.8: V rozsahu, který již není stanoven ve sdělení pro
Sportovce, bude toto oznámení obsahovat následující informace (jsou-li
relevantní): Sportovcovo jméno, země, sport a disciplína v daném sportu, zda
bylo Testování provedeno Při Soutěži nebo Mimo Soutěž, datum odběru
Vzorku, analytický výsledek hlášený Laboratoří a další informace požadované
Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování.]
5.2 Atypické nálezy
5.2.1 Po obdržení Atypického nálezu přezkoumá Orgán pro Nakládání s výsledky, zda:
a) byla nebo bude udělena příslušná TV, jak stanovuje Mezinárodní standard pro
Terapeutické výjimky (obdobně viz článek 5.1.1.1); b) existuje zjevná odchylka od
Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování nebo Mezinárodního standardu
pro Laboratoře, která způsobila Atypický nález (obdobně viz článek 5.1.1.2) a/nebo c)
je zjevné, že požití Zakázané látky bylo povolenou cestou (obdobně viz článek 5.1.1.3).
Pokud tento přezkum neodhalí zjevnou odchylku příslušné TV, která způsobila Atypický
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nález nebo požití povolenou cestou, provede Orgán pro Nakládání s výsledky
požadované Vyšetřování.
[Poznámka k článku 5.2.1: Pokud se na dotyčnou Zakázanou látku vztahují specifické
požadavky pro Nakládání s výsledky v Technickém dokumentu, bude Orgán pro
Nakládání s výsledky postupovat rovněž podle postupů v něm stanovených.
Kromě toho může Orgán pro Nakládání s výsledky kontaktovat WADA k určení, které
vyšetřovací kroky by měly být podniknuty. Tyto vyšetřovací kroky může WADA
poskytnout v konkrétním oznámení nebo jiném dokumentu.]
5.2.2 Orgán pro Nakládání s výsledky nemusí poskytnout oznámení o Atypickém nálezu,
dokud nedokončí Vyšetřování a nerozhodne, zda předloží Atypický nález jako Pozitivní
laboratorní nález, pokud nenastane jedna z následujících okolností:
a) Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky rozhodne, že by Vzorek „B“ měl být
analyzován před ukončením Vyšetřování, může Orgán pro Nakládání s výsledky
provést analýzu Vzorku „B“ po oznámení Sportovci, přičemž toto oznámení bude
obsahovat popis Atypického nálezu a informace popsané v článku 5.1.2.1 c) až e)
a v článku 5.1.2.3;
b) Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky obdrží žádost buď od Organizátora
významné Akce krátce před jednou z jeho Mezinárodních akcí, nebo od sportovní
organizace odpovědné za splnění bezprostřední lhůty pro výběr členů družstva pro
Mezinárodní akci, aby sdělil, zda některý Sportovec, který je na seznamu
poskytnutém Organizátorem významné Akce nebo sportovní organizací, má
nevyřešený Atypický nález, uvede Orgán pro Nakládání s výsledky totožnost
takového případného Sportovce poté, co tomuto Sportovci nejprve zašle oznámení
o Atypickém nálezu; nebo
c) Pokud je podle názoru kvalifikovaného zdravotnického nebo odborného personálu
Atypický nález pravděpodobně spojen se závažným zdravotním stavem
vyžadujícím okamžitou lékařskou pomoc.

5.2.3 Pokud se Orgán pro Nakládání s výsledky po dokončení Vyšetřování rozhodne řešit
Atypický nález jako Pozitivní laboratorní nález, bude postupovat obdobně podle
ustanovení článku 5.1.

5.3 Záležitosti nezahrnující Pozitivní laboratorní nález ani Atypický nález
5.3.1 Specifické případy
5.3.1.1 Hlášení o možném Porušení pravidel
Fáze předběžného posouzení Nakládání s výsledky možného Porušení
pravidel bude probíhat tak, jak je uvedeno v příloze A – Přezkum možného
Porušení pravidel.
5.3.1.2 Porušení povinnosti informovat o místech pobytu
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Fáze předběžného posouzení Nakládání s výsledky možných Porušení
povinnosti informovat o místech pobytu bude probíhat tak, jak je uvedeno
v příloze B – Nakládání s výsledky při Porušení povinnosti informovat
o místech pobytu.
5.3.1.3 Zjištění Biologických pasů Sportovců
Fáze předběžného posouzení Nakládání s výsledky Atypických nálezů pasů
nebo Pasů předložených Odborníkovi Jednotkou správy pasů Sportovců,
pokud Atypický nález pasu neexistuje, bude probíhat tak, jak je uvedeno
v příloze C – Požadavky a postupy Nakládání s výsledky pro Biologický pas
Sportovce.

5.3.2 Oznámení pro specifické případy a další porušení antidopingových pravidel podle
článku 5.3
5.3.2.1 Pokud se Orgán pro Nakládání s výsledky domnívá, že se Sportovec nebo
jiná Osoba mohla dopustit porušení antidopingových pravidel, bezodkladně
informuje Sportovce o:
a) příslušném porušení antidopingových pravidel a jeho Důsledcích;
b) příslušných skutkových okolnostech, na nichž jsou obvinění založena;
c) příslušných důkazech na podporu těchto skutečností, o nichž se Orgán
pro Nakládání s výsledky domnívá, že prokazují, že se Sportovec nebo
jiná Osoba mohla dopustit porušení antidopingových pravidel;
d) právu Sportovce nebo jiné Osoby na vysvětlení v přiměřené lhůtě;
e) možnosti pro Sportovce nebo jinou Osobu poskytnout Významnou
pomoc, jak je stanoveno v článku 10.7.1 Kodexu, přiznat porušení
antidopingových pravidel a mít tak možnost ročního zkrácení doby Zákazu
činnosti podle článku 10.8.1 Kodexu (je-li to relevantní) nebo usilovat o
uzavření dohody o vyřešení případu na základě článku 10.8.2 Kodexu; a
f)

veškerých záležitostech týkajících se Pozastavení činnosti (včetně
možnosti Sportovce nebo jiné Osoby přijmout dobrovolné Pozastavení
činnosti) podle článku 6 (je-li relevantní).

5.3.2.2 Po obdržení vysvětlení Sportovce nebo jiné Osoby může Orgán pro Nakládání
s výsledky ve stanovené lhůtě bez omezení požadovat od Sportovce nebo
jiné Osoby další informace a/nebo dokumenty či navázat kontakt s třetími
stranami za účelem posouzení pravdivosti vysvětlení.

5.3.2.3 Sdělení poskytovaná Sportovci nebo jiné Osobě budou současně
poskytována Orgánem pro Nakládání s výsledky Národní antidopingové
organizaci (organizacím) Sportovce, mezinárodní federaci a WADA a budou
neprodleně hlášena do ADAMS.
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[Poznámka k článku 5.3.2.3: V rozsahu, který již není stanoven ve sdělení
Sportovci nebo jiné Osobě, bude toto oznámení obsahovat následující
informace (jsou-li relevantní): jméno Sportovce nebo jiné Osoby, zemi, sport
a disciplínu v rámci tohoto sportu.]
5.4 Rozhodnutí nevznést obvinění
Pokud se Orgán pro Nakládání s výsledky kdykoli během Nakládání s výsledky až do vznesení
obvinění podle článku 7 rozhodne ve věci dále nepokračovat, musí o tom informovat Sportovce
nebo jinou Osobu (za předpokladu, že Sportovec nebo jiná Osoba již byli informováni o
probíhajícím procesu Nakládání s výsledky) a upozornit (s důvody) Antidopingové organizace
o právu na odvolání podle článku 13.2.3 Kodexu.
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6.0 Pozastavení činnosti
6.1 Působnost
6.1.1 Pozastavení činnosti v zásadě znamená, že Sportovci nebo jiné Osobě je před
konečným rozhodnutím řízení podle článku 8 dočasně zakázáno účastnit se v jakékoli
roli jakékoli Soutěže nebo činnosti podle článku 10.14.1 Kodexu.
6.1.2 Pokud je Orgán pro Nakládání s výsledky rozhodujícím orgánem Akce nebo je
odpovědný za výběr družstva, pravidla tohoto Orgánu pro Nakládání s výsledky
stanovují, že Pozastavení činnosti je omezeno na působnost Akce, respektive výběr
družstva. Na základě oznámení podle článku 5 je za Pozastavení činnosti nad
působnost Akce odpovědná mezinárodní federace Sportovce nebo jiné Osoby.
6.2 Uložení Pozastavení činnosti
6.2.1 Povinné Pozastavení činnosti
6.2.1.1 Podle článku 7.4.1 Kodexu přijmou Signatáři uvedení v ustanovení pravidla,
která stanoví, aby při Pozitivním laboratorním nálezu nebo Pozitivním nálezu
pasu (po dokončení procesu přezkumu Pozitivního nálezu pasu) Zakázané
látky nebo Zakázané metody, týkajícím se jiné než Specifické látky nebo
Specifické metody, došlo k Pozastavení činnosti neprodleně po přezkumu a
oznámení, jak je vyžadováno v článku 7.2 Kodexu.
[Poznámka k článku 6.2.1.1: Přezkum a oznámení požadované v článku 7.2
Kodexu jsou stanoveny v článku 5.]
6.2.1.2 Povinné Pozastavení činnosti nemusí být uloženo, pokud: (i) Sportovec
prokáže u rozhodovacího orgánu, že k porušení došlo pravděpodobně kvůli
Kontaminovanému produktu, nebo (ii) k porušení došlo kvůli Návykové látce
a Sportovec uplatní nárok na snížení období Zákazu činnosti podle článku
Kodexu 10.2.4.1. Proti rozhodnutí rozhodovacího orgánu o neprominutí
povinného Pozastavení činnosti na základě tvrzení Sportovce v souvislosti
s Kontaminovaným produktem se nelze odvolat.
6.2.2 Volitelné Pozastavení činnosti
Podle článku 7.4.2 Kodexu může Signatář přijmout pravidla platná pro jakoukoli Akci,
kterou pořádá, nebo pro výběr týmu, za který Signatář odpovídá, nebo v případě, kdy
je Signatářem příslušná mezinárodní federace nebo kdy má Signatář pravomoc
k Nakládání s výsledky v souvislosti s údajným porušením antidopingových pravidel,
která umožňují uložit Pozastavení činnosti za porušení antidopingových pravidel, na
něž se nevztahuje článek 7.4.1 Kodexu, před analýzou Vzorku „B“ Sportovce nebo před
závěrečným řízením popsaným v článku 8 Kodexu. Volitelné Pozastavení činnosti
může být rovněž zrušeno podle uvážení Orgánu pro Nakládání s výsledky, a to kdykoli
před rozhodnutím rozhodovacího orgánu podle článku 8, pokud není stanoveno jinak.
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[Poznámka k článku 6.2.2: O tom, zda Pozastavení činnosti uložit či neuložit, rozhoduje
Orgán pro Nakládání s výsledky podle svého uvážení s přihlédnutím ke všem
skutečnostem a důkazům. Orgán pro Nakládání s výsledky by měl mít na paměti, že
pokud Sportovec pokračuje v Soutěži poté, co byl upozorněn a/nebo obviněn v
souvislosti s porušením antidopingového pravidla, a následně se zjistí, že se dopustil
porušení antidopingového pravidla, veškeré výsledky, ceny a tituly dosažené a udělené
v tomto období mohou být Anulovány a propadnout.

Nic v tomto ustanovení nebrání tomu, aby rozhodovací orgán nařídil předběžná
opatření (včetně zrušení Pozastavení činnosti na žádost Sportovce nebo jiné Osoby).]
6.2.3 Obecná ustanovení
6.2.3.1 Bez ohledu na články 6.2.1 a 6.2.2 nelze Pozastavení činnosti uložit, pokud
pravidla Antidopingové organizace neposkytnou Sportovci nebo jiné Osobě:
a) možnost Předběžného řízení buď před uložením Pozastavení činnosti,
nebo urychleně po uložení Pozastavení činnosti; nebo (b) možnost pro
urychlené řízení v souladu s článkem 8 Kodexu urychleně po uložení
Pozastavení činnosti. Pravidla Antidopingové organizace rovněž stanovují
možnost urychleného odvolání proti uložení Pozastavení činnosti nebo
rozhodnutí o neuložení Pozastavení činnosti v souladu s článkem 13 Kodexu.
6.2.3.2 Pozastavení činnosti začíná dnem, kdy bude oznámeno (nebo bude
považováno za oznámené) Orgánem pro Nakládání s výsledky Sportovci
nebo jiné Osobě.
6.2.3.3 Doba Pozastavení činnosti končí konečným rozhodnutím rozhodovacího
orgánu provedeným podle článku 8, pokud nebylo Pozastavení činnosti dříve
zrušeno v souladu s tímto článkem 6. Doba Pozastavení činnosti však nesmí
překročit maximální délku období Zákazu činnosti, který může být Sportovci
nebo jiné Osobě uložen na základě příslušných porušení antidopingových
pravidel.
6.2.3.4 Pokud je Pozastavení činnosti uloženo na základě Pozitivního laboratorního
nálezu Vzorku „A“ a následná analýza Vzorku „B“ výsledek analýzy Vzorku
„A“ nepotvrdí, potom Sportovci nebude uloženo další Pozastavení činnosti
z důvodu porušení článku 2.1 Kodexu.
[Poznámka k článku 6.2.3.4: Orgán pro Nakládání s výsledky se nicméně
může rozhodnout zachovat a/nebo znovu uložit Pozastavení činnosti
Sportovci na základě jiného porušení antidopingového pravidla oznámeného
Sportovci, např. porušení článku 2.2 Kodexu.]

6.2.3.5 Za okolností, kdy byl Sportovec (nebo tým Sportovce, jak je stanoveno
v pravidlech příslušného Organizátora významných Akcí nebo mezinárodní
federace) vyřazen z Akce na základě porušení článku 2.1 Kodexu a následná
Analýza Vzorku „B“ zjištění Vzorku „A“ nepotvrdí, pak pokud je bez dalšího
ovlivnění Akce stále možné, aby byl Sportovec nebo tým do Akce vrácen,
může Sportovec nebo tým v účasti pokračovat.
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6.3 Dobrovolné Pozastavení činnosti
6.3.1 Podle článku 7.4.4 Kodexu mohou Sportovci z vlastního podnětu dobrovolně přijmout
Pozastavení činnosti, pokud tak učiní před pozdějším z: (i) uplynutí deseti (10) dnů od
nahlášení Vzorku „B“ (nebo vzdání se Vzorku „B“) nebo deseti (10) dnů od oznámení
jakéhokoli jiného porušení antidopingových pravidel, nebo (ii) datum, kdy Sportovec
poprvé soutěží po takovém nahlášení nebo oznámení. Jiné Osoby mohou z vlastní
iniciativy dobrovolně přijmout Pozastavení činnosti, pokud tak učiní do deseti (10) dnů
od oznámení porušení antidopingového pravidla. Po takovém dobrovolném přijetí bude
mít Prozatímní pozastavení plný účinek a bude s ním zacházeno stejným způsobem,
jako kdyby bylo Pozastavení činnosti uloženo podle článku 6.2.1 nebo 6.2.2; avšak za
předpokladu, že kdykoli po dobrovolném přijetí Pozastavení činnosti může Sportovec
nebo jiná Osoba takové přijetí odvolat, přičemž v takovém případě nebude Sportovci
nebo jiné Osobě započítána doba, kterou si dříve odpykali během Pozastavení
činnosti.
6.4 Oznámení
6.4.1 Pokud již nedošlo k oznámení podle jiného ustanovení tohoto Mezinárodního
standardu, jakékoli uložení Pozastavení činnosti oznámené Sportovci nebo jiné Osobě
či dobrovolné přijetí Pozastavení činnosti nebo jejich zrušení bude okamžitě oznámeno
Orgánem pro Nakládání s výsledky Národní antidopingové organizaci Sportovce nebo
jiné Osoby, mezinárodní federaci a organizaci WADA a neprodleně nahlášeno do
ADAMS.
[Poznámka k článku 6.4.1: V rozsahu, který již není uveden ve sdělení pro Sportovce,
bude toto oznámení obsahovat následující informace (jsou-li relevantní): jméno
Sportovce nebo jiné Osoby, zemi, sport a disciplínu v rámci tohoto sportu.]

7.0 Obvinění
7.1 Pokud je po obdržení vysvětlení Sportovce nebo jiné Osoby či po uplynutí lhůty pro poskytnutí
takového vysvětlení Orgán pro Nakládání s výsledky (stále) přesvědčen, že Sportovec nebo
jiná Osoba porušili jedno nebo více antidopingových pravidel, pak Orgán pro Nakládání
s výsledky okamžitě obviní Sportovce nebo jinou Osobu z porušení antidopingových pravidel,
jejichž porušení uplatňuje. V dopisu s obviněním Orgán pro Nakládání s výsledky:
a) uvede ustanovení svých antidopingových pravidel, jejichž porušení Sportovcem nebo jinou
Osobou uplatňuje;
[Poznámka k článku 7.1 a): Orgán pro Nakládání s výsledky není omezen porušením
antidopingových pravidel uvedeným v oznámení podle článku 5. Podle svého uvážení se
může Orgán pro Nakládání s výsledky rozhodnout uplatnit ve svém oznámení o obvinění
další porušení antidopingových pravidel.
Bez ohledu na výše uvedené je povinností Orgánu pro Nakládání s výsledky v oznámení
o obvinění stanovit veškerá uplatňovaná porušení antidopingových pravidel vůči Sportovci
nebo jiné Osobě. Neexistence formálního obvinění Sportovce z porušení antidopingového
pravidla, které je v zásadě nedílnou součástí specifičtějšího (uplatňovaného) porušení
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antidopingového pravidla (např. porušení Použití (článek 2.2 Kodexu) jako součásti
porušení Přítomnosti zakázané látky ve Vzorku (článek 2.1 Kodexu) nebo porušení Držení
(článek 2.6 článku Kodexu) jako součásti uplatňovaného porušení Podání (článek 2.8
článku Kodexu)) nebrání tomu, aby rozhodovací orgán zjistil, že se Sportovec nebo jiná
Osoba dopustili porušení vedlejšího porušení antidopingového pravidla v případě, že by
nebylo shledáno, že by se dopustili výslovně uplatňovaného porušení antidopingového
pravidla.]
b) poskytne podrobné shrnutí příslušných skutečností, na nichž je obvinění založeno,
s přiložením veškerých dalších podkladových důkazů, které ještě nebyly uvedeny
v oznámení podle článku 5;
[Poznámka k článku 7.1 b): Orgánu pro Nakládání s výsledky však nebude v průběhu
Disciplinárního řízení v první instanci a/nebo při odvolání bráněno spoléhat se na jiné
skutečnosti nebo předložit další důkazy, které nejsou obsaženy ani v oznámení podle
článku 5, ani v dopise s obviněním podle článku 7.]
c) uvede konkrétní Důsledky, které nastanou v případě, že bude prosazeno uplatňované
porušení antidopingových pravidel, a že tyto Důsledky budou mít závazný účinek na
všechny Signatáře ve všech sportech a zemích podle článku 15 Kodexu;
[Poznámka k článku 7.1 c): Důsledky porušení antidopingového pravidla uvedené v dopisu
s obviněním budou zahrnovat minimálně příslušné období Zákazu činnosti a Anulování
výsledků. Pro zjištění, zda již existuje nějaké předchozí porušení antidopingových pravidel,
Orgán pro Nakládání s výsledky zkontroluje ADAMS a kontaktuje WADA a další příslušné
Antidopingové organizace a tyto informace zohlední při stanovení příslušných Důsledků.
Navrhované důsledky musí být za všech okolností slučitelné s ustanoveními Kodexu a
musí být vhodné na základě vysvětlení poskytnutých Sportovcem nebo jinou Osobou či na
základě skutečností stanovených Orgánem pro Nakládání s výsledky. Pro tyto účely se
očekává, že před návrhem jakýchkoli Důsledků Orgán pro Nakládání s výsledky
přezkoumá vysvětlení poskytnutá Sportovcem nebo jinou Osobou a posoudí jejich
důvěryhodnost (například kontrolou pravosti listinných důkazů a věrohodnosti vysvětlení z
vědeckého hlediska). Pokud se takovým přezkumem fáze Nakládání s výsledky podstatně
opozdí, musí Orgán pro Nakládání s výsledky informovat WADA a uvést důvody tohoto
podstatného zpoždění.]

d) poskytne Sportovci nebo jiné Osobě lhůtu nejvýše dvaceti (20) dnů od obdržení dopisu
s obviněním (která může být prodloužena pouze ve výjimečných případech), aby přiznal
uplatňované porušení antidopingového pravidla a přijal navrhované Důsledky podpisem
s uvedením data a vrácením formuláře přijetí Důsledků, který bude k dopisu přiložen;
e) v případě, že Sportovec nebo jiná Osoba nepřijme navrhované Důsledky, již poskytne
Sportovci nebo jiné Osobě lhůtu stanovenou v antidopingových pravidlech Orgánu pro
Nakládání s výsledky (která nesmí být delší než dvacet (20) dnů od obdržení dopisu
s obviněním a lze ji prodloužit pouze ve výjimečných případech) na to, aby písemně
zpochybnili uplatňované obvinění Orgánu pro Nakládání s výsledky o porušení
antidopingového pravidla a/nebo navrhované Důsledky a/nebo písemně požádali o řízení
před příslušným rozhodovacím orgánem;
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f)

uvede, že pokud Sportovec nebo jiná Osoba nezpochybní obvinění Orgánu pro Nakládání
s výsledky o porušení antidopingového pravidla nebo navrhované Důsledky, ani nepožádá
o řízení ve stanovené lhůtě, bude Orgán pro Nakládání s výsledky oprávněn se domnívat,
že se Sportovec nebo jiná Osoba vzdal svého práva na řízení, připustil porušení
antidopingových pravidel a přijal Důsledky stanovené Orgánem pro Nakládání s výsledky
v dopise s obviněním;

g) uvede, že Sportovec nebo jiná Osoba může získat pozastavení Důsledků, pokud poskytne
Významnou pomoc podle článku 10.7.1 Kodexu, může přiznat porušení antidopingových
pravidel do dvaceti (20) dnů od přijetí dopisu s obviněním a mít tak možnost ročního
zkrácení Zákazu činnosti podle článku 10.8.1 Kodexu (je-li to relevantní) a/nebo usilovat o
uzavření dohody o vyřešení případu přiznáním porušení antidopingových pravidel podle
článku 10.8.2 Kodexu; a
h) uvede veškeré záležitosti týkající se Pozastavení činnosti podle článku 6 (je-li to
relevantní).

7.2 Obvinění oznámené Sportovci nebo jiné Osobě bude současně oznámeno Orgánem pro
Nakládání s výsledky Národní antidopingové organizaci (organizacím) Sportovce,
mezinárodní federaci a WADA a bude okamžitě nahlášeno do systému ADAMS.
[Poznámka k článku 7.2: V rozsahu, který ještě není stanoven v oznámení obvinění, bude toto
oznámení obsahovat následující informace (je-li to relevantní): jméno Sportovce nebo jiné
Osoby, zemi, sport a disciplínu v rámci tohoto sportu a při porušení článku 2.1 Kodexu, ať už
šlo o Testování Při Soutěži nebo Mimo Soutěž, datum odběru Vzorku, analytický výsledek
hlášený Laboratoří a další informace, jak to vyžaduje Mezinárodní standard pro Testování
a Vyšetřování, a při jakémkoli jiném porušení antidopingového pravidla, porušená pravidla
a základ pro uplatňovaná porušení.]
7.3 V případě, že Sportovec nebo jiná Osoba buď (i) přizná porušení antidopingového pravidla
a přijme navrhované Důsledky, nebo (ii) se má za to, že porušení uznal a přijal Důsledky podle
článku 7.1 f), Orgán pro Nakládání s výsledky okamžitě vydá rozhodnutí a oznámí jej v souladu
s článkem 9.
7.4 Pokud se Orgán pro Nakládání s výsledky po obvinění Sportovce nebo jiné Osoby rozhodne
obvinění zrušit, musí o tom informovat Sportovce nebo jinou Osobu a upozornit (s důvody)
Antidopingové organizace s právem se odvolat podle článku 13.2.3 Kodexu.

7.5 V souladu článkem 7.6, v případě, že Sportovec nebo jiná Osoba požádá o řízení, bude věc
předána rozhodovacímu orgánu Orgánu pro Nakládání s výsledky a bude projednána podle
článku 8.
[Poznámka k článku 7.5: Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky přenesl rozhodovací část
Nakládání s výsledky na Delegovanou třetí stranu, věc se postoupí Delegované třetí straně.]
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7.6 Prvoinstanční řízení před CAS
7.6.1 Podle článku 8.5 Kodexu může být obvinění z porušení antidopingových pravidel
vznesené vůči Sportovcům mezinárodní úrovně, Sportovcům národní úrovně nebo
jiným Osobám se souhlasem tohoto Sportovce nebo jiné Osoby, Orgánu pro Nakládání
s výsledky a WADA projednáno v prvoinstančním řízení přímo u CAS podle odvolacích
postupů CAS, bez požadavku na předchozí řízení, nebo pokud se strany nedohodnou
jinak.
7.6.2 Pokud se Sportovec nebo jiná Osoba a Orgán pro Nakládání s výsledky dohodnou na
prvoinstančním řízení před CAS, je odpovědností Orgánu pro Nakládání s výsledky,
aby písemně spolupracoval s WADA za účelem zjištění, zda s návrhem souhlasí.
Pokud by WADA nesouhlasila (podle svého uvážení), bude případ projednán v první
instanci rozhodovacím orgánem Orgánu pro Nakládání s výsledky.
[Poznámka k článku 7.6.2: V případě, že se všechny příslušné strany dohodnou, že
věc postoupí CAS jako jedinou instanci, Orgán pro Nakládání s výsledky po zahájení
řízení neprodleně vyrozumí jakoukoli jinou Antidopingovou organizaci s právem
odvolání, aby mohla zasáhnout do řízení (pokud si to bude přát). Proti konečnému
rozhodnutí CAS se nebude možné odvolat, s výjimkou švýcarského federálního soudu.]
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ČTVRTÁ ČÁST: NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY – POSOUZENÍ
8.0 Disciplinární řízení
8.1 Pravidla Orgánu pro Nakládání s výsledky svěřují jurisdikci rozhodovacím orgánům, aby
projednaly a určily, zda se Sportovec nebo jiná Osoba, na kterou se vztahují jeho
antidopingová pravidla, dopustil porušení antidopingových pravidel, a případně vyvodil
příslušné Důsledky. Orgán pro Nakládání s výsledky (nebo Delegovaná třetí strana při
delegování podle článku 20 Kodexu) vznese obvinění rozhodovacímu orgánu.
[Poznámka k článku 8.1: Orgány pro Nakládání s výsledky mohou také delegovat část
posuzovací fáze Nakládání s výsledky na Delegované třetí strany.
Kodex nevyžaduje, aby se řízení konalo osobně. Řízení mohou probíhat také na dálku, když
se účastníci spojí pomocí technologie. Neexistují žádná omezení týkající se technologie, která
může nebo by měla být použita, ale každopádně zahrnuje prostředky typu konferenční hovory,
technologie videokonferencí nebo jiné online komunikační nástroje. V závislosti na
okolnostech případu může být také spravedlivé nebo nutné – např. pokud jsou dohodnuty
všechny skutečnosti a jedinou otázkou jsou Důsledky – vést řízení „písemně“ na základě
písemných materiálů bez ústního řízení.]
8.2 Pro účely článku 8.1 bude zřízena širší skupina členů rozhodovacího orgánu, z nichž budou
jmenovány rozhodovací orgány pro konkrétní případy. Jmenování do této skupiny musí být
učiněno na základě antidopingových zkušeností, včetně právních, sportovních, lékařských
a/nebo vědeckých odborných znalostí. Všichni členové skupiny jsou jmenováni na dobu
nejméně dvou (2) let (a mohou být jmenováni znovu).
[Poznámka k článku 8.2: Počet potenciálních členů rozhodovacího orgánu určených do širší
skupiny závisí na počtu přidružených organizací a antidopingové historii (včetně počtu
porušení antidopingových pravidel spáchaných v minulých letech) Antidopingové organizace.
Počet potenciálních členů rozhodovacího orgánu musí být přinejmenším dostatečný, aby bylo
zajištěno, že Disciplinární řízení budou provedena včas a že v případě střetu zájmů budou
zajištěny možnosti náhrady.]
8.3 Příslušná pravidla stanoví, že nezávislá osoba nebo orgán určí podle svého uvážení velikost
a složení konkrétního rozhodovacího orgánu, který bude rozhodovat o jednotlivém případu.
Alespoň jeden jmenovaný člen rozhodovacího orgánu musí mít právní vzdělání.
[Poznámka k článku 8.3: Touto nezávislou osobou může být například určený předseda výše
zmíněné širší skupiny. Příslušná pravidla by měla rovněž stanovit mechanismus pro případ
střetu zájmů nezávislé osoby nebo orgánu (např. předseda může být v případě střetu zájmů
nahrazen určeným místopředsedou nebo vysoce postaveným členem rozhodovacího orgánu
bez střetu zájmů, pokud není zvolen místopředseda nebo se předseda i místopředseda
nacházejí ve střetu zájmů).
Velikost a složení rozhodovacího orgánu se může lišit v závislosti na povaze obvinění a
předložených důkazech. Rozhodovací orgán může být složen z jednoho člena. Předseda
rozhodovacího orgánu může být určen (případně se může určit sám), aby zasedal jako jediný

Strana 33 z 57

posuzovatel nebo člen rozhodovacího orgánu. Je-li určen jediný posuzovatel, musí mít právní
vzdělání.]
8.4 Při jmenování do rozhodovacího orgánu podepíše každý jeho člen prohlášení, že nejsou
známy žádné skutečnosti nebo okolnosti, které by mohly zpochybnit jejich nestrannost v očích
kterékoli ze stran, kromě okolností uvedených v prohlášení. Pokud takové skutečnosti nebo
okolnosti nastanou v pozdější fázi Disciplinárního řízení, příslušný člen rozhodovacího orgánu
je stranám neprodleně sdělí.
[Poznámka k článku 8.4: Například jakýkoli člen, který je jakýmkoli způsobem spojen
s případem a/nebo stranami – ať už jde o rodinné nebo blízké osobní/profesní vazby a/nebo
zájem na výsledku případu a/nebo pokud vyjádřil názor na výsledek konkrétního
případu – musí v prohlášení otevřeně zveřejnit všechny okolnosti, které by mohly narušit
nestranný výkon jeho funkcí. K posouzení, zda je člen rozhodovacího orgánu nestranný, může
vzít Orgán pro Nakládání s výsledky v úvahu zásady stanovené ve směrnici Mezinárodní
advokátní komory (IBA) o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení, které jsou průběžně
aktualizovány a jsou k dispozici na https://www.ibanet.org.]
8.5 Strany budou informovány o totožnosti členů rozhodovacího orgánu jmenovaných
k projednání a rozhodnutí záležitosti a budou jim poskytnuta jejich prohlášení na začátku
Disciplinárního řízení. Strany budou informovány o svém právu vznést námitku proti jmenování
kteréhokoli člena rozhodovacího orgánu, pokud existují důvody pro potenciální střet zájmů, a
to do sedmi (7) dnů od zjištění důvodu pro vznesení námitky. O jakékoli námitce rozhodne
nezávislá osoba ze širší skupiny členů rozhodovacího orgánu nebo nezávislá instituce.
[Poznámka k článku 8.5: Nezávislou osobou může být například určený předseda širší
skupiny. Příslušná pravidla by měla rovněž stanovit mechanismus pro případ, že je nezávislá
osoba osobou, která je předmětem námitky, nebo je jedním z dalších členů konkrétního
rozhodovacího orgánu (např. může být za těchto okolností určená nezávislá osoba nahrazena
místopředsedou nebo jiným určeným vysoce postaveným (senior) členem rozhodovacího
orgánu).]
8.6 Pravidla upravující činnost Orgánu pro Nakládání s výsledky zaručují Funkční nezávislost
členů rozhodovacího orgánu.
[Poznámka k článku 8.6: Podle definice Kodexu znamená Funkční nezávislost to, že
1) členové správní rady, zaměstnanci, členové komise, konzultanti a úředníci Orgánu pro
Nakládání s výsledky nebo jeho přidružených společností (např. členské federace nebo
konfederace), jakož i jakákoli osoba podílející se na Vyšetřování a předběžném posuzování
ve věci, nemohou být jmenováni členy nebo úředníky (pokud je takový úředník zapojen do
procesu projednávání a/nebo vypracování jakéhokoli rozhodnutí) rozhodovacích orgánů
těchto Orgánů pro Nakládání s výsledky a 2) že tyto rozhodovací orgány musí být schopny
vést proces řízení a rozhodování bez zasahování Orgánu pro Nakládání s výsledky nebo
jakékoli třetí strany.]
8.7 Antidopingové organizace poskytnou přiměřené zdroje, aby zajistily, že rozhodovací orgány
budou schopny plnit své úkoly efektivně a nezávisle a jinak v souladu s tímto článkem 8.
[Poznámka k článku 8.7: Všechny dohodnuté poplatky a přiměřené výdaje rozhodovacích
orgánů budou včas uhrazeny Orgánem pro Nakládání s výsledky.]
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8.8

Disciplinární řízení musí respektovat minimálně veškeré následující zásady:
a) rozhodovací orgán musí být vždy spravedlivý, nestranný a Funkčně nezávislý;
b) Disciplinární řízení musí být přístupné a cenově úsporné;
[Poznámka k článku 8.8 b): Procesní poplatky, pokud existují, se stanoví na úrovni, která
nebrání obviněné Osobě v přístupu k jednání. V případě potřeby by měl Orgán pro
Nakládání s výsledky a/nebo příslušný rozhodovací orgán zvážit vytvoření mechanismu
právní pomoci, aby byl takový přístup zajištěn.]
c) Disciplinární řízení musí být provedeno v přiměřené době;
[Poznámka k článku 8.8 c): Veškerá rozhodnutí budou vydána a oznámena neprodleně po
osobním řízení nebo, není-li osobní řízení požadováno, poté, co strany podají svá písemná
podání. S výjimkou složitých záležitostí by tento časový rámec neměl překročit dva (2)
měsíce.]
d) právo být spravedlivě a včas informován o uplatňovaném porušení antidopingových
pravidel, právo být zastoupen právním zástupcem na vlastní náklady Sportovce nebo jiné
Osoby, právo na přístup a předložení příslušných důkazů, právo předložit písemná a ústní
podání, právo předvolat a vyslechnout svědky a právo na tlumočníka při řízení na vlastní
náklady Sportovce nebo jiné Osoby; a
[Poznámka k článku 8.8 d): V případě osobního řízení by se v zásadě mělo řízení skládat
ze zahajovací fáze, v níž mají strany příležitost krátce předložit svůj případ, z fáze
dokazování, kdy jsou důkazy hodnoceny a jsou vyslechnuti svědci a znalci, a závěrečné
fáze, kdy mají všechny strany příležitost předložit své konečné argumenty s ohledem na
důkazy.]
e) právo Sportovce nebo jiné Osoby požadovat veřejné řízení. Orgán pro Nakládání
s výsledky může také požádat o veřejné řízení, pokud k tomu Sportovec nebo jiná Osoba
poskytli písemný souhlas.
[Poznámka k článku 8.8 e): Žádost však může rozhodovací orgán zamítnout v zájmu
pravidel morálky, veřejného pořádku, národní bezpečnosti, pokud to vyžadují zájmy
Nezletilých nebo ochrana soukromého života stran, pokud by publicita byla na úkor zájmů
spravedlnosti nebo pokud se řízení týká výlučně právních otázek.]

8.9

Disciplinární řízení konaná v souvislosti s Akcemi mohou být vedena v urychleném procesu,
jak to povolují pravidla příslušné Antidopingové organizace a rozhodovacího orgánu.
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9.0 Rozhodnutí
9.1 Obsah
9.1.1 Rozhodnutí nebo posouzení Antidopingových organizací ohledně Nakládání s výsledky
nesmí být omezena na konkrétní geografickou oblast nebo sport a budou řešit a určovat
následující záležitosti:
a) jurisdikční základ a příslušná pravidla;
b) podrobné věcné souvislosti;
[Poznámka k článku 9.1.1 b): Například pokud je porušení založeno na Pozitivním
laboratorním nálezu, v rozhodnutí bude mimo jiné stanoveno datum a místo Odběru
Vzorku, druh odebíraného Vzorku (krev nebo moč), zda byla kontrola Mimo Soutěž
nebo Při Soutěži, zjištěná Zakázaná látka, Laboratoř akreditovaná WADA, která
provedla analýzu, pokud byla požadována a/nebo provedena analýza Vzorku „B“, a
také výsledky analýzy. V případě jakéhokoli jiného porušení bude uveden úplný a
podrobný popis skutečností.]
c) porušení antidopingových pravidel;
[Poznámka k článku 9.1.1 c): Pokud je porušení založeno na Pozitivním
laboratorním nálezu, rozhodnutí mimo jiné stanoví, zda nedošlo k odchylce od
Mezinárodních standardů, nebo zda údajná odchylka (odchylky) způsobila či
nezpůsobila Pozitivní laboratorní nález, a prokáže, zda došlo k porušení článku 2
Kodexu (viz článek 2.1.2 Kodexu). U jakéhokoli jiného porušení rozhodovací orgán
posoudí předložené důkazy a vysvětlí, proč se domnívá, že důkazy předložené
Orgánem pro Nakládání s výsledky splňují nebo nesplňují požadovanou úroveň
důkazu. V případě, že se rozhodovací orgán domnívá, že došlo k porušení
antidopingového pravidla, výslovně takové porušení uvede.]
d) příslušné Důsledky; a
[Poznámka k článku 9.1.1 d): Rozhodnutí určí konkrétní ustanovení, na nichž je
sankce založena, včetně jakéhokoli snížení nebo pozastavení, a uvede příčiny
odůvodňující uložení příslušných Důsledků. Zejména tam, kde platná pravidla
přiznávají rozhodovacímu orgánu posuzovací pravomoc (např. u Specifických nebo
Kontaminovaných látek podle článku 10.6.1.1 a 10.6.1.2 Kodexu), bude v rozhodnutí
vysvětleno, proč je uložená doba Zákazu činnosti vhodná. Rozhodnutí rovněž uvede
počáteční datum období Zákazu činnosti (pokud existuje) a poskytne odůvodnění
pro případ, že toto datum bude dřívější než datum rozhodnutí (viz článek 10.13.1
Kodexu). V rozhodnutí bude rovněž uvedeno období Anulování výsledků s
odůvodněním pro případ, že některé výsledky nebudou anulovány z důvodu
spravedlnosti (článek 10.10 Kodexu), a případné propadnutí medailí či cen.
Rozhodnutí rovněž stanoví, zda (a do jaké míry) je započítána doba Pozastavení
činnosti do doby Zákazu činnosti uložené konečným rozhodnutím, a stanoví další
relevantní Důsledky na základě příslušných pravidel, včetně Finančních Důsledků.
V souladu s článkem 7.5.1 Kodexu se však nebude vyžadovat, aby Organizátoři
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významné Akce určovaly Zákaz činnosti nebo Finanční důsledky nad rámec své
Akce.]
e) způsoby a lhůty odvolání pro Sportovce nebo jiné Osoby.
[Poznámka k článku 9.1.1 e): V rozhodnutí se uvede, zda je Sportovec Sportovcem
mezinárodní úrovně, a to pro účely odvolání podle článku 13 Kodexu. Pokud tato
informace není rozhodovacímu orgánu k dispozici, rozhodovací orgán požádá
Orgán pro Nakládání s výsledky o spolupráci s příslušnou Antidopingovou
organizací (např. s mezinárodní federací Sportovce). Rozhodnutí poté stanoví
vhodný způsob odvolání (včetně adresy, na kterou by mělo být jakékoli odvolání
zasláno) a lhůtu pro odvolání.]
[Poznámka k článku 9.1.1: Rozhodnutí ohledně Nakládání s výsledky zahrnují
Pozastavení činnosti, kromě případů, kdy k určení, zda došlo k porušení
antidopingového pravidla, nebude nutné rozhodnutí o Pozastavení činnosti.]
9.1.2 Rozhodnutí nebo posouzení při Nakládání s výsledky nebo rozhodnutí Organizátora
významné Akce v souvislosti s jednou z jeho Akcí může být omezeno jejím rozsahem,
ale musí řešit a určit minimálně následující záležitosti: (i) zda došlo k porušení
antidopingového pravidla, věcný základ pro takové rozhodnutí a konkrétní články
Kodexu, které byly porušeny, a (ii) příslušná Anulování výsledků podle článků Kodexu 9
a 10.1 a z toho plynoucí propadnutí medailí, bodů a cen.
[Poznámka k článku 9.1.2: S výjimkou rozhodnutí při Nakládání s výsledky Organizátorů
významných Akcí by každé rozhodnutí Antidopingové organizace mělo řešit, zda došlo
k porušení antidopingového pravidla, a všechny Důsledky plynoucí z porušení, včetně
jakýchkoli Anulování výsledků jiných než Anulování výsledků podle článku 10.1 Kodexu
(které je ponecháno řídícímu orgánu Akce). Podle článku 15 Kodexu má takové
rozhodnutí a jeho uložení Důsledků automatický účinek na každý sport v každé zemi.
Například u zjištění, že Sportovec porušil antidopingové pravidlo na základě Pozitivního
laboratorního nálezu u Vzorku odebraného Při Soutěži, budou výsledky Sportovce
získané v této Soutěži Anulovány podle článku 9 Kodexu a všechny ostatní získané
soutěžní výsledky Sportovce ode dne, kdy mu byl odebrán Vzorek, po dobu trvání
Zákazu činnosti budou také Anulovány podle článku 10.10 Kodexu; pokud byl Pozitivní
laboratorní nález výsledkem Testování v průběhu Akce, je odpovědností Organizátora
významné Akce rozhodnout, zda budou ostatní individuální výsledky Sportovce na této
Akci před odebráním Vzorku také Anulovány podle článku 10.1 Kodexu.]

9.2

Oznámení
9.2.1 Rozhodnutí budou Orgánem pro Nakládání s výsledky neprodleně oznámena Sportovci
nebo jiné Osobě a dalším Antidopingovým organizacím s právem odvolat se podle
článku 13.2.3 Kodexu a budou neprodleně nahlášena do systému ADAMS. Není-li
rozhodnutí v angličtině nebo francouzštině, poskytne Orgán pro Nakládání s výsledky
anglické nebo francouzské shrnutí rozhodnutí a podpůrných důvodů, a taktéž verzi
rozhodnutí umožňující v ní vyhledávat.
9.2.2 Sportovec nebo jiná Osoba, na kterou se vztahuje období Zákazu činnosti, bude
Orgánem pro Nakládání s výsledky během Zákazu činnosti upozorněn na svůj stav,
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včetně Důsledků porušení zákazu účasti během Zákazu činnosti, v souladu s článkem
10.14 Kodexu. Orgán pro Nakládání s výsledky zajistí, aby období Zákazu činnosti bylo
v oblasti jeho působnosti řádně respektováno. Sportovec nebo jiná Osoba by také měli
být upozorněni, že mohou stále poskytovat Významnou pomoc.
9.2.3 Sportovec, na kterého se vztahuje období Zákazu činnosti, by měl být rovněž Orgánem
pro Nakládání s výsledky informován o tom, že během období Zákazu činnosti podléhá
Testování.
9.2.4 Pokud po oznámení rozhodnutí požádá Antidopingová organizace s právem na
odvolání o kopii úplného spisu týkajícího se rozhodnutí, Orgán pro Nakládání
s výsledky jej neprodleně poskytne.
[Poznámka k článku 9.2.5: Soubor případu obsahuje veškeré dokumenty týkající se
případu. U analytického případu musí obsahovat minimálně formulář Dopingové
kontroly, Laboratorní výsledky a/nebo Soubor laboratorní dokumentace (je-li vydán),
jakákoli podání a expozice a/nebo korespondenci stran a všechny další dokumenty, na
které se spoléhá rozhodovací orgán. Soubor případu by měl být zaslán e-mailem
organizovaným způsobem a s obsahem.]
9.2.5 Pokud se rozhodnutí týká Pozitivního laboratorního nálezu nebo Atypického nálezu
a po uplynutí jakékoli lhůty pro odvolání nebylo proti rozhodnutí odvolání podáno,
Orgán pro Nakládání s výsledky neprodleně oznámí příslušné Laboratoři, že záležitost
byla s konečnou platností vyřízena.

10.0

Odvolání
10.1

Pravidla upravující odvolání a odvolací prostředky dle článku 13 Kodexu.

10.2

Vnitrostátní odvolací instance ve smyslu článku 13.2.2 Kodexu:
a) Jmenování členů rozhodovacího orgánu a odvolací řízení se obdobně řídí článkem 8.
Kromě toho, že je rozhodovací orgán při odvolání spravedlivý, nestranný a Funkčně
nezávislý, musí být rovněž Institucionálně nezávislý;
[Poznámka k článku 10.2 a): Pro účely tohoto ustanovení musí být rozhodovací orgány při
odvolání zcela Institucionálně nezávislé na Orgánu pro Nakládání s výsledky. Nesmí být
s nimi propojen a rozhodovací orgány při odvolání mu nesmí být podřízeny.]

b) Rozhodnutí o odvolání vydané odvolacím orgánem musí být v souladu s požadavky
článku 9.1;
c) Rozhodnutí o odvolání bude Orgánem pro Nakládání s výsledky okamžitě oznámeno
Sportovci nebo jiné Osobě a dalším Antidopingovým organizacím, které by byly oprávněny
odvolat se proti rozhodnutí předchozí instance podle článku 13.2.3 Kodexu;
d) Další požadavky na oznámení podle článku 9.2 se použijí obdobně.
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10.3 Odvolání před CAS:
a) Odvolací řízení se bude řídit pravidly CAS;
b) Všichni účastníci jakéhokoli odvolání před CAS musí zajistit, aby byla WADA a jakákoli
další strana, která by měla právo na odvolání a není stranou odvolání před CAS,
o odvolání včas informována;
c) Antidopingová organizace nebude bez písemného souhlasu WADA uzavírat žádné
urovnání obsažené v rozhodčím nálezu poskytnuté se souhlasem stran podle článku R56
pravidel CAS. Pokud budou strany v řízení před CAS plánovat urovnání sporu formou
urovnání obsaženého v rozhodčím nálezu vydaném se souhlasem stran, Antidopingová
organizace, která je stranou řízení, neprodleně informuje WADA a poskytne jí veškeré
informace potřebné v tomto ohledu;
d) Jakákoli Antidopingová organizace, která je stranou odvolání před CAS, neprodleně dodá
rozhodčí nález CAS ostatním Antidopingovým organizacím, které by byly oprávněny se
odvolat podle článku 13.2.3 Kodexu; a
e) Požadavky článků 9.2.2 až 9.2.4 se použijí obdobně.

11.0

Porušení zákazu účasti během Zákazu činnosti
11.1 V případě podezření, že Sportovec nebo jiná Osoba porušili zákaz účasti během Zákazu
činnosti podle článku 10.14 Kodexu, musí být Nakládání s výsledky vztahující se k tomuto
možnému porušení obdobně v souladu s principy tohoto Mezinárodního standardu.
[Poznámka k článku 11.1: Sportovec nebo jiná Osoba obdrží obdobně dopis s oznámením
v souladu s článkem 5.3.2, dopis s obviněním v souladu s článkem 7 a bude mu poskytnuto
právo na řízení podle Článku 8.]
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PŘÍLOHA A – PŘEZKUM MOŽNÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL
A.1 Odpovědnost
A.1.1 Orgán pro Nakládání s výsledky nebo Orgán pro Testování (je-li to relevantní) je odpovědný
za zajištění toho, že:
a) když se dozví o možném Porušení pravidel, oznámí to WADA a zahájí přezkum možného
Porušení pravidel na základě veškerých příslušných informací a dokumentace;
b) je Sportovec nebo jiná Osoba písemně informován o možném Porušení pravidel a má
možnost reagovat v souladu s článkem 5.3.2 Mezinárodního standardu pro Nakládání
s výsledky;
c) je přezkum proveden bez zbytečného prodlení a proces hodnocení zdokumentován; a
d) pokud se rozhodne ve věci nepokračovat, je jeho rozhodnutí oznámeno v souladu
s článkem 5.4 Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.
A.1.2 Dopingový komisař je odpovědný za poskytnutí podrobné písemné zprávy o případném
Porušení pravidel.

A.2 Požadavky
A.2.1 Jakékoli možné Porušení pravidel musí Dopingový komisař nahlásit Orgánu pro Nakládání s
výsledky (nebo případně Orgánu pro Testování) a/nebo musí být řešeno Orgánem pro
Testování a oznámeno Orgánu pro Nakládání s výsledky, jakmile to bude možné.
A.2.2 Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky rozhodne, že mohlo dojít k Porušení pravidel, bude
Sportovec nebo jiná Osoba neprodleně informován v souladu s článkem 5.3.2
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky a budou provedeny další kroky
Nakládání s výsledky v souladu s článkem 5 a násl. Mezinárodního standardu pro Nakládání
s výsledky.

A.2.3 Veškeré další nezbytné informace týkající se možného Porušení pravidel budou co nejdříve
získány a zaznamenány ze všech relevantních zdrojů (včetně Sportovce nebo jiné Osoby).
A.2.4 Orgán pro Nakládání s výsledky (a případně Orgán pro Testování) zavede systém, který
zajistí, že výsledky jeho přezkumů možného Porušení pravidel budou zohledněny při
nakládání s výsledky, případně i při dalším plánování a Cíleném Testování.
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PŘÍLOHA B – NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTI
INFORMOVAT O MÍSTECH POBYTU
B.1 Určení možného Porušení povinnosti informovat o místech pobytu
B.1.1 Tři (3) Porušení povinnosti informovat o místech pobytu ze strany Sportovce během
jakéhokoli období 12 měsíců představuje porušení antidopingových pravidel podle článku
2.4 Kodexu. Porušení povinnosti informovat o místech pobytu může být kombinací Nedodání
informací o místech pobytu a/nebo Nezastižení na místě pobytu deklarovaných v souladu
s článkem B.3 a sečtených až do celkového počtu tří (3).
[Poznámka k článku B.1.1: I když jediné Porušení povinnosti informovat o místech pobytu
nepředstavuje porušení antidopingových pravidel podle článku 2.4 Kodexu, v závislosti na
skutečnostech by mohlo představovat porušení antidopingových pravidel podle článku 2.3
Kodexu (Vyhýbání se odběru vzorku) a/nebo článku 2.5 Kodexu (Podvádění nebo Pokus
o Podvádění při dopingové kontrole).]
B.1.2 Dvanáctiměsíční období uvedené v článku 2.4 Kodexu začíná běžet dnem, kdy se Sportovec
dopustí prvního Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, na jehož základě je možné
hovořit o podezření z porušení článku 2.4 Kodexu. Pokud dojde během následujícího
dvanáctiměsíčního období ke dvěma (2) dalším Porušením povinnosti informovat o místech
pobytu, dochází k porušení antidopingových pravidel podle článku 2.4 Kodexu, bez ohledu
na jakýkoli úspěšný odběr Vzorku Sportovce v průběhu tohoto dvanáctiměsíčního období.
Nicméně pokud se Sportovec, který se dopustil jednoho (1) Porušení povinnosti informovat
o místech pobytu, nedopustí dalších dvou (2) Porušení povinnosti informovat o místech
pobytu do 12 měsíců, na konci tohoto dvanáctiměsíčního období první Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu „vyprší“ pro účely článku 2.4 Kodexu a nové dvanáctiměsíční
období začne běžet ode dne jeho dalšího Porušení povinnosti informovat o místech pobytu.
B.1.3 Za účelem určení, zda došlo k Porušení povinnosti informovat o místech pobytu v průběhu
dvanáctiměsíčního období podle článku 2.4 Kodexu:
a)

má se za to, že k Nedodání informace o místech pobytu dojde (i), pokud Sportovec
neposkytne úplné informace v dostatečném předstihu před nadcházejícím čtvrtletím,
k prvnímu dni tohoto čtvrtletí, a (ii) pokud informace poskytnuté Sportovcem (ať už
v předstihu nebo aktualizací) se ukáží být nepřesné, k prvnímu dni, kdy se taková
informace ukáže být nepřesná; a

b)

má se za to, že k Nezastižení na místě pobytu dojde v den neúspěšného pokusu
o odběr Vzorku.

B.1.4 Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, kterého se dopustil Sportovec před
ukončením kariéry, jak je stanoveno v článku 4.8.7.3 Mezinárodního standardu pro
Testování a Vyšetřování, může být pro účely článku 2.4 Kodexu kombinováno s Porušením
povinnosti informovat o místech pobytu, kterého se Sportovec dopustil poté, co je znovu
k dispozici pro Testování Mimo Soutěž.
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[Poznámka k článku B.1.4: Například, pokud se Sportovec dopustil dvou (2) Porušení
povinnosti informovat o místech pobytu šest (6) měsíců před svým ukončením kariéry, a poté
pokud se dopustí dalšího Porušení povinnosti informovat o místech pobytu v prvních šesti
(6) měsících, v nichž je znovu k dispozici pro Testování Mimo Soutěž, znamená to porušení
antidopingových pravidel podle článku 2.4 Kodexu.]

B.2 Požadavky pro potenciální Nedodání informace o místech pobytu a Nezastižení na
místě pobytu
B.2.1 Že se Sportovec dopustil Nedodání informace o místech pobytu, může být prohlášeno
pouze v případě, kdy Orgán pro Nakládání s výsledky potvrdí:
a)

že byl Sportovec řádně informován: (i) o tom, že byl zařazen do Registru pro Testování;
(ii) o následném požadavku na Poskytování informací o místech pobytu; a (iii) o
Důsledcích jakéhokoli Porušení pravidel tohoto požadavku;

b)

že Sportovec nedodržel tento požadavek v příslušné lhůtě;
[Poznámka k článku B.2.1 b): Sportovec nedodrží požadavek na Poskytování informací
o místech pobytu (i) v případě, že tyto informace neposkytne, nebo v případě, že
neaktualizuje tyto informace, jak je vyžadováno článkem 4.8.8.6 Mezinárodního
standardu pro Testování a Vyšetřování; nebo (ii) v případě, že podá tyto informace nebo
aktualizace, ale nezahrne všechny potřebné informace do tohoto podání nebo
aktualizace (např. neuvede místo, kde se bude nacházet přes noc pro každý den
následujícího čtvrtletí nebo pro každý den, na který se vztahuje aktualizace, nebo
vynechá prohlášení o pravidelné činnosti, kterou bude vykonávat během tohoto
čtvrtletí); nebo (iii) v případě, že do původního podání nebo aktualizace zahrne
informace, které budou nepřesné (např. adresa, která neexistuje) nebo nedostatečné
k tomu, aby je Antidopingová organizace byla schopna lokalizovat pro Testování (např.
„běh v Temném lese“).]

c)

v případě druhého nebo třetího Nedodání informací o místech pobytu, že mu bylo
v souladu s článkem B.3.2 d) oznámeno předchozí Nedodání informací o místech
pobytu a (pokud by toto Nedodání informací o místech pobytu odhalilo nedostatky
v Poskytování informací o místech pobytu, které by vedly k dalším Nedodáním informací
o místech pobytu, pokud by nebyly odstraněny) bylo mu v oznámení doporučeno, aby
za účelem zabránění dalšímu Nedodání informací o místech pobytu učinil požadované
Poskytnutí informací o místech pobytu (nebo aktualizaci) do požadovaného termínu
uvedeného v oznámení (který musí být do 48 hodin po obdržení oznámení), a přesto
nedokázal napravit Nedodání informací o místech pobytu do termínu uvedeného
v oznámení; a
[Poznámka k článku B.2.1 c): Vše, co je požadováno, je oznámit Sportovci první
Nedodání informací o místech pobytu a dát mu příležitost vyhnout se dalšímu před tím,
než proti němu bude vzneseno následující Nedodání informací o místech pobytu.
Zejména není nutné dokončit proces Nakládání s výsledky ohledně prvního Nedodání
informací o místech pobytu před tím, než bude proti Sportovci vzneseno druhé
Nedodání informací o místech pobytu.]

d)

že nedodání informace o místě pobytu ze strany Sportovce bylo přinejmenším
z nedbalosti. Za tímto účelem se předpokládá, že se Sportovec dopustil nedodání
z nedbalosti, je-li prokázáno, že byl informován o příslušných požadavcích, ale
nedodržel je. Tento předpoklad může být vyvrácen pouze Sportovcem, který prokáže,
že žádné nedbalostní chování z jeho strany nezpůsobilo nebo nepřispělo k nedodání
informace.
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B. 2.2 Zatímco článek 5.2 Kodexu stanovuje, že se každý Sportovec musí kdykoli a kdekoli podrobit
Testování na vyžádání Antidopingové organizace, která je jeho Orgánem pro Testování,
Sportovec v Registru pro Testování navíc musí být přítomen a k dispozici pro Testování
jakýkoli dohodnutý den během 60minutového časového úseku určeného pro ten daný den
na základě jeho Poskytování informací o místech pobytu, na místě, které Sportovec určil pro
daný časový úsek v podání, jež poskytl. V případě, že tento požadavek Sportovec nesplní,
je záležitost posuzována jako zjevné Nezastižení na místě pobytu. Pokud je Sportovec
testován během tohoto časového úseku, musí zůstat s Dopingovým komisařem, dokud
odběr Vzorku není dokončen, i kdyby to přesahovalo onen 60minutový časový úsek. Pokud
toto není dodrženo, záležitost je posuzována jako zjevné porušení článku 2.3 Kodexu
(odmítnutí nebo nepodrobení se odběru Vzorku).
B.2.3 K zajištění férovosti vůči Sportovci, v případě, že došlo k neúspěšnému pokusu otestovat
Sportovce v průběhu 60minutového časového úseku určeného v jeho Poskytnutí informací
o místech pobytu, jakýkoli následující pokus otestovat tohoto Sportovce (stejnou nebo
jakoukoli jinou Antidopingovou organizací) během jednoho ze 60minutových časových úseků
určených v jeho Poskytnutí informací o místech pobytu bude moci být započítáno jako
Nezastižení na místě pobytu (nebo, pokud k neúspěšnému pokusu došlo, protože podané
informace byly nedostatečné k nalezení Sportovce během onoho časového úseku, a došlo
tak k Nedodání informací o místech pobytu) v neprospěch Sportovce, pokud k tomuto
následujícímu pokusu došlo poté, co Sportovec obdržel oznámení v souladu s článkem B.3.2
d) týkající se původního neúspěšného pokusu.
[Poznámka k článku B.2.3: Vše, co je požadováno, je oznámit Sportovci jedno Nezastižení
na místě pobytu nebo Nedodání informací o místech pobytu před tím, než proti němu může
být vzneseno následující Nezastižení na místě pobytu nebo Nedodání informací o místech
pobytu. Zejména není nutné dokončit proces Nakládání s výsledky ohledně prvního
Nezastižení na místě pobytu nebo Nedodání informací o místech pobytu před tím, než proti
němu bude vzneseno druhé Nezastižení na místě pobytu nebo Nedodání informací
o místech pobytu.]
B.2.4 Že se Sportovec dopustil Nezastižení na místě pobytu, může být prohlášeno pouze
v případě, kdy Orgán pro Nakládání s výsledky potvrdí vše z následujícího:
a)

když Sportovec dostal oznámení o tom, že byl určen pro zařazení do Registru pro
Testování, byl informován, že bude odpovědný za Nezastižení na místě pobytu, pokud
nebude k dispozici pro Testování během 60minutového časového úseku určeného
v jeho Poskytnutí informací o místech pobytu na místě určeném pro tento časový úsek;

b)

že se Dopingový komisař pokusil otestovat Sportovce ve stanovený den ve čtvrtletí,
během 60minutového časového úseku určeného ve Sportovcově Poskytnutí informací
o místech pobytu pro tento den, navštívením místa určeného pro tento časový úsek;

c)

že během určeného 60minutového časového úseku Dopingový komisař skutečně udělal
vše, co bylo za daných okolností přiměřené (tj. vzhledem k povaze daného místa), aby
se pokusil Sportovce lokalizovat, aniž by Sportovce předem informoval o testu;
[Poznámka k článku B.2.4 c): Vzhledem k faktu, že zatelefonování je spíše volitelné než
povinné a je zcela ponecháno na zvážení Orgánu pro Odběr Vzorků, důkaz, že došlo
k telefonnímu hovoru, není nezbytným aspektem Nezastižení na místě pobytu a
neuskutečnění telefonního hovoru neposkytuje Sportovci obhajobu proti výroku, že
došlo k Nezastižení na místě pobytu.]
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d)

že není uplatněn článek B.2.3 nebo (pokud je uplatněn) byl dodržen; a

e)

že nedostupnost Sportovce pro Testování na určeném místě během určeného
60minutového časového úseku byla způsobena přinejmenším z nedbalosti. Za tímto
účelem se předpokládá, že se Sportovec dopustil nedbalosti, jsou-li prokázány
skutečnosti uvedené v odstavcích a) až d) článku B.2.4. Tento předpoklad může být
vyvrácen pouze Sportovcem, který prokáže, že žádné nedbalostní chování z jeho strany
nezpůsobilo nebo nepřispělo k tomu, že (i) nebyl k dispozici pro Testování na určeném
místě během určeného časového úseku a (ii) neaktualizoval své nejnovější Poskytnutí
informací o místech pobytu, aby oznámil jiné místo, na němž bude k dispozici pro
Testování během určeného 60minutového časového úseku v příslušný den.

B.3 Nakládání s výsledky s ohledem na možné Porušení povinnosti informovat o
místech pobytu
B.3.1 V souladu s článkem 7.1.6 Kodexu je Orgánem pro Nakládání s výsledky ve vztahu
k potenciálním Porušením povinnosti informovat o místech pobytu mezinárodní federace
nebo Národní antidopingová organizace, jíž dotyčný Sportovec podává informace o místech
svého pobytu.
[Poznámka k článku B.3.1: Pokud Antidopingová organizace, která je příjemcem Sportovcova
Poskytování informací o místech pobytu (a je tudíž jeho Orgánem pro Nakládání s výsledky pro
účely místa pobytu), odstraní Sportovce ze svého Registru pro Testování po zaznamenání
jednoho nebo dvou Porušení povinnosti informovat o místech pobytu vznesených proti němu,
potom, pokud je Sportovec zařazen do Registru pro Testování jiné Antidopingové organizace
a tato jiná Antidopingová organizace se stane příjemcem jeho Poskytování informací o místech
pobytu, se tato jiná Antidopingová organizace stává Sportovcovým Orgánem pro Nakládání
s výsledky, pokud jde o Porušení povinnosti informovat o místech pobytu tohoto Sportovce,
včetně těch již zaznamenaných původní Antidopingovou organizací. V takovém případě původní
Antidopingová organizace poskytne oné druhé Antidopingové organizaci plné informace týkající
se jí zaznamenaných Porušení povinnosti informovat o místech pobytu v relevantním období,
takže pokud ona druhá Antidopingová organizace zaznamená jakékoli další Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu vznesené proti Sportovci, bude mít veškeré informace, které
potřebuje k zahájení řízení pro porušení článku 2.4 Kodexu proti němu v souladu s článkem
B.3.4.]

B.3.2 Pokud zřejmě došlo k Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, bude proces
Nakládání s výsledky probíhat následovně:
a)

Pokud je odhaleno zjevné Porušení povinnosti informovat o místech pobytu pokusem
otestovat Sportovce, Orgán pro Testování včas obdrží od Dopingového komisaře
Zprávu o neúspěšném pokusu. Pokud Orgán pro Testování není Orgánem pro
Nakládání s výsledky, poskytne bezodkladně Zprávu o neúspěšném pokusu Orgánu pro
Nakládání s výsledky a následně pomáhá podle potřeby tomuto orgánu při získávání
informací od Dopingového komisaře ohledně zjevného Porušení povinnosti informovat
o místech pobytu.

b)

Orgán pro Nakládání s výsledky včas přezkoumá spis (včetně jakékoli Zprávy
o neúspěšném pokusu podané Dopingovým komisařem), aby určil, zda jsou naplněny
všechny předpoklady článku B.2.1 (v případě Nedodání informací o místech pobytu)
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nebo všechny předpoklady článku B.2.4 (v případě Nezastižení na místě pobytu). Podle
potřeby shromáždí informace třetích stran (např. Dopingového komisaře, jehož pokus o
test odhalil Nedodání informací o místech pobytu nebo aktivoval Nezastižení na místě
pobytu), aby mu pomohly splnit tento úkol.
c)

Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky dospěje k závěru, že žádný z příslušných
předpokladů nebyl naplněn (takže žádné Porušení povinnosti informovat o místech pobytu
by nemělo být deklarováno), informuje o tom WADA, mezinárodní federaci nebo Národní
Antidopingovou organizaci (podle potřeby) a Antidopingovou organizaci, která odhalila
Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, přičemž uvede důvod svého rozhodnutí.
Každý z uvedených má právo se odvolat proti tomuto rozhodnutí v souladu s článkem 13
Kodexu.

d)

Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky dojde k závěru, že všechny příslušné předpoklady,
jak jsou uvedené v článku B.2.1 (Nedodání informací o místech pobytu) a B.2.4 (Nezastižení
na místě pobytu), jsou naplněny, měl by to Sportovci oznámit během čtrnácti (14) dnů od
data zjevného Porušení povinnosti informovat o místech pobytu. Oznámení musí obsahovat
dostatečné podrobnosti o zjevném Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, aby
Sportovec mohl smysluplně reagovat, a musí poskytnout Sportovci přiměřenou lhůtu na
odpověď, v níž informuje, jestli přiznává Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, a
pokud ne, pak vysvětlení, proč toto nepřiznává. Oznámení by také mělo informovat
Sportovce, že tři (3) Porušení povinnosti informovat o místech pobytu v jakémkoli
dvanáctiměsíčním období jsou porušením antidopingových pravidel podle článku 2.4
Kodexu, a mělo by upozornit, jestli jsou proti němu zaznamenána nějaká další Porušení
povinnosti informovat o místech pobytu za předchozích dvanáct (12) měsíců. V případě
Nedodání informací o místech pobytu musí rovněž oznámení informovat Sportovce o tom,
že aby se vyhnul dalšímu Nedodání informací o místech pobytu, musí dodat chybějící
informace o místě pobytu ve lhůtě stanovené v oznámení, která musí být do 48 hodin po
obdržení oznámení.

e)

Pokud Sportovec neodpoví ve stanovené lhůtě, Orgán pro Nakládání s výsledky
zaznamená oznámené Porušení povinnosti informovat o místech pobytu vznesené proti
Sportovci.
Pokud Sportovec odpoví ve stanovené lhůtě, Orgán pro Nakládání s výsledky zváží, zda
jeho odpověď změní původní rozhodnutí, že všechny předpoklady pro zaznamenání
Porušení povinnosti informovat o místech pobytu byly naplněny.

f)

i.

Pokud rozhodnutí změní, Orgán pro Nakládání s výsledky informuje Sportovce,
WADA, mezinárodní federaci nebo Národní Antidopingovou organizaci (podle
potřeby) a Antidopingovou organizaci, která odhalila Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu, přičemž uvede důvod svého rozhodnutí. Každý
z uvedených má právo se odvolat proti tomuto rozhodnutí v souladu s článkem 13
Kodexu.

ii.

Pokud rozhodnutí nezmění, informuje o tom Sportovce (s důvody) a stanoví
přiměřenou lhůtu, do níž může požádat o administrativní přezkum rozhodnutí.
Zpráva o neúspěšném pokusu bude v tomto okamžiku poskytnuta Sportovci, pokud
se tak již nestalo dříve v průběhu procesu.

Pokud Sportovec nepožádá ve stanovené lhůtě o administrativní přezkum, Orgán pro
Nakládání s výsledky zaznamená oznámené Porušení povinnosti informovat o místech
pobytu vznesené proti němu. Pokud Sportovec požádá o administrativní přezkum před
stanovenou lhůtou, tento přezkum je proveden pouze na základě podkladů, jednou nebo
více osobami, které se předtím nepodílely na vyhodnocení zjevného Porušení
Strana 45 z 57

povinnosti informovat o místech pobytu. Cílem administrativního přezkumu je znovu
určit, zda všechny příslušné předpoklady pro zaznamenání Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu jsou, nebo nejsou naplněny.
g)

Pokud je závěrem administrativního přezkumu, že všechny předpoklady pro zaznamenání
Porušení povinnosti informovat o místech pobytu nejsou naplněny, Orgán pro Nakládání
s výsledky o tom informuje Sportovce, WADA, mezinárodní federaci nebo Národní
Antidopingovou organizaci (podle potřeby) a Antidopingovou organizaci, která odhalila
Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, přičemž uvede důvod svého
rozhodnutí. Každý z uvedených má právo se odvolat proti tomuto rozhodnutí v souladu
s článkem 13 Kodexu. Na druhou stranu, pokud je závěrem, že všechny předpoklady pro
zaznamenání Porušení povinnosti informovat o místech pobytu jsou naplněny, informuje
Sportovce a zaznamená oznámené Porušení povinnosti informovat o místech pobytu
vznesené proti němu.

B.3.3 Orgán pro Nakládání s výsledky neprodleně nahlásí prostřednictvím ADAMS rozhodnutí
zaznamenat Porušení povinnosti informovat o místech pobytu vznesené proti Sportovci
organizaci WADA a všem dalším relevantním Antidopingovým organizacím.
[Poznámka k článku B.3.3: Aby se předešlo pochybnostem, Orgán pro Nakládání s výsledky
je oprávněn informovat ostatní relevantní Antidopingové organizace (na přísně důvěrném
základě) o zjevném Porušení povinnosti informovat o místech pobytu v dřívější fázi procesu
Nakládání s výsledky, pokud to považuje za vhodné (pro účely plánování testování nebo
jinak). Antidopingová organizace může navíc zveřejnit obecnou statistickou zprávu o svých
aktivitách, která obecně zveřejňuje počet Porušení povinnosti informovat o místech pobytu,
jež byla zaznamenána u Sportovců spadajících pod její jurisdikci během určitého období, za
předpokladu, že nezveřejní informace, které by mohly odhalit totožnost těchto Sportovců.
Před jakýmkoli řízením podle článku 2.4 Kodexu by Antidopingová organizace neměla
veřejně prozradit, že určitý Sportovec má (nebo nemá) zaznamenané Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu (nebo že konkrétní sport má či nemá Sportovce, kteří se
dopustili Porušení povinnosti informovat o místech pobytu).]
B.3.4 Pokud jsou u Sportovce zaznamenána tři (3) Porušení povinnosti informovat o místech
pobytu v jakémkoli období 12 měsíců, Orgán pro Nakládání s výsledky informuje Sportovce
a další Antidopingové organizace v souladu s článkem 5.3.2 Mezinárodního standardu pro
Nakládání s výsledky o porušení článku 2.4 Kodexu a bude pokračovat v procesu Nakládání
s výsledky v souladu s článkem 5 a násl. Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.
Pokud Orgán pro Nakládání s výsledky nezahájí proti Sportovci ohledně tohoto řízení do 30
dnů od okamžiku, kdy WADA obdržela oznámení o zaznamenání třetího Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu Sportovcem v jakémkoli dvanáctiměsíčním období, má se za
to, že Orgán pro Nakládání s výsledky rozhodl, že nedošlo k porušení antidopingového
pravidla, za účelem spuštění práv na odvolání stanovených v článku 13.2 Kodexu.
B.3.5 Sportovec, který je obviněn z porušení antidopingových pravidel podle článku 2.4, má právo
na to, aby bylo takové obvinění potvrzeno usnesením úplného důkazního řízení v souladu s
článkem 8 a články 8 a 10 Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky. Rozhodovací
orgán řízení nebude vázán žádným usnesením učiněným během procesu Nakládání s
výsledky, ať už ohledně adekvátnosti jakéhokoli vysvětlení Porušení povinnosti informovat o
místech pobytu nebo jiným. Místo toho ponese důkazní břemeno Antidopingová organizace,
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která zahájila řízení s cílem zjistit veškeré potřebné prvky každého údajného Porušení
povinnosti informovat o místech pobytu k dostatečné spokojenosti rozhodovacího orgánu.
Pokud rozhodovací orgán řízení rozhodne, že jedno (nebo dvě) Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu bylo stanoveno podle požadovaných podmínek, ale že ostatní
údajná Porušení povinnosti informovat o místech pobytu ne, pak musí být stanoveno, že k
žádnému porušení antidopingových pravidel podle článku 2.4 Kodexu nedošlo. Pokud se
však Sportovec v příslušném 12měsíčním období dopustí dalšího (případně dvou) Porušení
povinnosti informovat o místech pobytu, lze zahájit nové řízení na základě kombinace
Porušení povinnosti informovat o místech pobytu zjištěného ke spokojenosti rozhodovacího
orgánu v předchozím řízení (v souladu s článkem 3.2.3 Kodexu) a Porušení povinnosti
informovat o místech pobytu, kterého se Sportovec dopustil následně.
[Poznámka k článku B.3.5: Nic v článku B.3.5 nemá bránit Antidopingové organizaci
zpochybnit argument vznesený jménem Sportovce vůči řízení na základě toho, že mohl být
vznesen v dřívější fázi procesu Nakládání s výsledky, ale nebyl.]
B.3.6 Zjištění, že se Sportovec dopustil porušení antidopingového pravidla podle článku 2.4
Kodexu, má následující Důsledky: a) uložení období Zákazu činnosti v souladu s článkem
10.3.2 Kodexu (první porušení) nebo článkem 10.9 Kodexu (následná porušení); a b)
v souladu s článkem 10.10 Kodexu Anulování (pokud není v rámci spravedlnosti stanoveno
jinak) všech individuálních výsledků dosažených Sportovcem od data porušení
antidopingového pravidla podle článku 2.4 Kodexu až do data zahájení Pozastavení činnosti
nebo Zákazu činnosti, se všemi z toho vyplývajícími Důsledky, včetně propadnutí jakýchkoli
medailí, bodů a cen. Pro tyto účely se má za to, že k porušení antidopingového pravidla
došlo k datu třetího Porušení povinnosti informovat o místech pobytu, k němuž došlo podle
rozhodovacího orgánu řízení. Dopad porušení antidopingového pravidla podle článku 2.4
Kodexu jednotlivým Sportovcem na výsledky jakéhokoliv družstva, za které tento Sportovec
během relevantního období hrál, bude stanoven v souladu s článkem 11 Kodexu.

PŘÍLOHA C – POŽADAVKY A POSTUPY NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY PRO
BIOLOGICKÝ PAS SPORTOVCE
C.1 Administrativní správa
C.1.1 Požadavky a postupy popsané v této příloze se vztahují na všechny moduly Biologického
pasu Sportovce kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno nebo to vyplývá z kontextu.
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C.1.2 Tyto procesy budou jménem Správce Pasů řízeny a spravovány Jednotkou správy pasů
Sportovců. Jednotka správy pasů Sportovců nejprve přezkoumá profily, aby případně
usnadnila cílená doporučení pro Správce Pasů nebo podle potřeby odkázala na Odborníky.
Správa a komunikace biologických dat, hlášení Jednotky správy pasů Sportovců a přezkumy
Odborníků se zaznamenávají do ADAMS a jsou Správcem Pasů sdíleny s ostatními
Antidopingovými organizacemi s Orgánem pro Testování Sportovců, aby bylo v případě
potřeby koordinováno další Testovaní Pasů. Klíčovým prvkem pro správu a komunikaci
Biologického Pasu Sportovce je hlášení Jednotky správy pasů Sportovců v ADAMS, které
poskytuje přehled o aktuálním stavu Pasu Sportovce včetně nejnovějších cílených
doporučení a shrnutí přezkumů Odborníků.
C.1.3 Tato příloha popisuje krok za krokem postup přezkumu Pasu Sportovce:
a)

Přezkum začíná aplikací Adaptivního modelu.

b)

V případě Atypického nálezu Pasu, nebo pokud Jednotka správy pasů Sportovců
usoudí, že přezkum je jinak odůvodněný, Odborník provede počáteční přezkum a vrátí
zhodnocení založené na informacích, které jsou v té době k dispozici.

c)

V případě „pravděpodobně dopingového“ počátečního přezkumu je poté Pas podroben
přezkumu tří (3) Odborníků včetně Odborníka, který prováděl počáteční přezkum.

d)

V případě shody těchto tří (3) Odborníků na „pravděpodobném dopingu“ postup
pokračuje vytvořením Souboru dokumentů pro Biologický pas Sportovce.

e)

Pozitivní nález Pasu je nahlášen Jednotkou správy pasů Sportovců Správci Pasů, pokud
trvá stanovisko Odborníků po přezkumu všech informací dostupných v této fázi, včetně
Souboru dokumentů pro Biologický pas Sportovce.

f)

Sportovec je informován o Pozitivním nálezu Pasu a je mu nabídnuta možnost podat
vysvětlení.

g)

Pokud po přezkumu vysvětlení, která Sportovec podal, Odborníci trvají na svém
jednomyslném závěru, že je vysoce pravděpodobné, že Sportovec Užil Zakázanou látku
nebo Zakázanou metodu, je proti Sportovci uplatněno porušení antidopingových
pravidel Správcem Pasů.
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C.2 Počáteční fáze přezkumu
C.2.1 Přezkum pomocí Adaptivního modelu
C.2.1.1

Údaje o biologických Markerech Biologického pasu Sportovce se automaticky
zpracovávají v ADAMS pomocí Adaptivního modelu. Tyto Markery zahrnují
primární Markery, které jsou definovány jako nejcharakterističtější pro doping,
a sekundární Markery, které poskytují podpůrné důkazy o dopingu samy o sobě
nebo v kombinaci s dalšími Markery. Adaptivní model předpovídá očekávaný
rozsah pro jednotlivce, do kterého spadá řada hodnot Markerů, za předpokladu
existence normálního fyziologického stavu. Extrémní hodnoty odpovídají těmto
hodnotám mimo rozsah 99 %, od spodní hranice odpovídající 0,5. percentilu až
k horní hranici odpovídající 99,5. percentilu (šance 1:100 nebo méně, že tento
výsledek je způsoben normálními fyziologickými změnami). Specifičnost 99 % se
používá k identifikaci hematologických i steroidních Atypických nálezů pasu.
V případě odchylek sekvencí (sekvenčního Atypického nálezu pasu) se použije
rozsah 99,9 % (šance 1:1000 nebo méně, že je to způsobeno normálními
fyziologickými změnami).

C.2.1.2

Atypický nález pasu je výsledkem vygenerovaným Adaptivním modelem
v ADAMS, který identifikuje buď primární hodnotu (hodnoty) Markeru (Markerů),
jež jsou mimo interní individuální rozsah Sportovce, nebo podélný profil primárních
hodnot Markerů (sekvenční odchylky) za předpokladu normálního fyziologického
stavu. Atypický nález pasu vyžaduje další pozornost a přezkum.

C.2.1.3

Jednotka správy pasů Sportovců může rovněž předat Pas Odborníkovi, pokud
neexistuje Atypický nález pasu (viz C.2.2.4 níže).

C.2.1.4

Atypický nález pasu – Hematologický modul
C.2.1.4.1 U hematologického modulu Adaptivní model automaticky zpracovává
v ADAMS dva primární Markery, koncentraci hemoglobinu (HGB) a
OFF-skóre stimulačního indexu (OFFS), dva sekundární Markery,
procento retikulocytů (RET%) a abnormální profil krve (ABPS).
Atypický nález pasu je vygenerován, když hodnota HGB a/nebo OFFS
z posledního testu nepřesáhne očekávané interní individuální rozsahy.
Navíc podélný profil složený z (až) pěti posledních platných hodnot
HGB a/nebo OFFS je rovněž považován za Atypický nález pasu, pokud
se odchyluje od očekávaného rozsahu, jak je stanoveno Adaptivním
modelem (sekvenční Atypický nález pasu). Atypický nález pasu je
generován pouze Adaptivním modelem založeným na hodnotách
primárních Markerů HGB a OFFS nebo jejich sekvence.
C.2.1.4.2 V případě Atypického nálezu Pasu Jednotka správy pasů Sportovců
informuje Orgán pro Nakládání s výsledky (nebo případně Orgán pro
Testování) ve zprávě Jednotky správy pasů Sportovců, případně
prostřednictvím Správce pasů, o tom, zda by Vzorek, nebo jakýkoli
doprovodný Vzorek moči, měl být podroben analýze faktorů
ovlivňujících erytropoézu. Jednotka správy pasů Sportovců by rovněž
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měla poskytnout doporučení pro analýzu faktorů ovlivňujících
erytropoézu, pokud Adaptivní model zjistí abnormalitu v sekundárních
Markerech RET% a/nebo ABPS.
C.2.1.5

Atypický nález pasu – Steroidový Modul
C.2.1.5.1 U steroidového modulu Adaptivní model automaticky zpracovává
v ADAMS jeden primární Marker, poměr T/E, a čtyři (4) sekundární
Markery, poměry A/T, A/Etio, 5αAdiol/5βAdiol a 5βAdiol/E.
C.2.1.5.2 Poměry pocházející ze Vzorku, který vykazoval známky silné
mikrobiální degradace, a poměry, u nichž jedna nebo obě koncentrace
nebyly přesně naměřeny Laboratoří, jak je stanoveno v Technickém
dokumentu pro endogenní anabolické androgenní steroidy (TDEAAS),
nebudou zpracovány Adaptivním modelem. V případě, že Laboratoř
ohlásí matoucí faktor, který by jinak mohl způsobit pozměnění profilu
steroidu, jako například přítomnost ethanolového glukuronidu ve
Vzorku, Jednotka správy pasů Sportovců vyhodnotí, zda lze profil
steroidu stále považovat za platný a může být zpracován Adaptivním
modelem a Vzorek může projít Postupem potvrzení (viz TDEAAS).
C.2.1.5.3 Atypický nález pasu se vygeneruje, pokud hodnota poměru T/E spadá
mimo očekávaný interní individuální rozsah. Navíc „podélný profil
steroidu“ složený z (až) pěti (5) posledních platných hodnot poměru T/E
je rovněž považován za atypický, pokud se odchyluje od očekávaných
rozsahů, jak je stanoveno Adaptivním modelem (sekvenční Atypický
nález pasu).
C.2.1.5.4 V případě „podélného profilu steroidu“ Atypický nález pasu způsobený
atypicky vysokou hodnotou T/E aktivuje oznámení žádosti o Postup
potvrzení Atypického nálezu pasu prostřednictvím ADAMS, jak je
stanoveno v TDEAAS. Pokud Adaptivní model zjistí abnormalitu
v jakémkoli z ostatních poměrů „profilu steroidu“ (A/T, A/Etio,
5αAdiol/5βAdiol a 5βAdiol/E), Jednotka správy pasů Sportovců
informuje Orgán pro Nakládání s výsledky (nebo případně Orgán pro
Testování) ve zprávě Jednotky správy pasů Sportovců, případně
prostřednictvím Správce pasů, o tom, zda by Vzorek měl projít
Postupem potvrzení.
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C.2.1.6

Podezřelé profily steroidů – Steroidový Modul
C.2.1.6.1 Pokud Vzorek představuje první a jedinečný výsledek v Pasu, nebo
pokud Vzorek nelze porovnat s formulářem Dopingové kontroly
v ADAMS, ADAMS označí výsledek jako podezřelý profil steroidu
(Suspicious Steroid Profile, SSP), pokud profil steroidu Vzorku splňuje
jakékoli z kritérií SSP stanovených v TD EAAS, a Laboratoř a Orgán
pro Testování obdrží oznámení žádosti o Postup potvrzení SSP (CPR)
z ADAMS. V těchto případech Orgán pro Testování po konzultaci
s Laboratoří písemně potvrdí do sedmi (7) dnů, jestli výsledek SSP
bude nebo nebude potvrzován Laboratoří. Orgán pro Testování může
za účelem dosažení rozhodnutí konzultovat svou APMU nebo
případně Správce pasů. Pokud Orgán pro Testování navrhne
Laboratoři, aby nepokračovala s Postupem potvrzení, sdělí důvody
tohoto rozhodnutí Laboratoři, která odpovídajícím způsobem
aktualizuje testovací protokol ADAMS pro daný Vzorek. V případě, že
Orgán pro Testování nepodá žádné odůvodnění, Laboratoř bude
pokračovat s potvrzovací analýzou (další podrobnosti viz TD EAAS).

C.2.1.7

Odchylka od požadavků Biologického pasu Sportovců WADA
C.2.1.7.1 Pokud dojde k odchylce od požadavků Biologického pasu Sportovců
WADA pro odběr, přepravu a analýzu Vzorku, výsledek biologického
Markeru získaného z tohoto Vzorku ovlivněného nesouladem nebude
ve výpočtech Adaptivního modelu zohledněn (například RET%
ovlivněn být může, ale HGB nikoli za určitých podmínek přepravy).
C.2.1.7.2 Výsledek Markeru, který není ovlivněn nesouladem, může stále být
zohledněn ve výpočtech Adaptivního modelu. V takovém případě
Jednotka správy pasů Sportovců poskytne konkrétní vysvětlení
podporující zahrnutí výsledku. Ve všech případech zůstane Vzorek
zaznamenán v Pasu Sportovce. Odborníci mohou do svého přezkumu
zahrnout všechny výsledky za předpokladu, že jejich závěry mohou
být platně podpořeny při zohlednění vlivu nesouladu.

C.2.2 Počáteční přezkum Odborníky
C.2.2.1

Pas generující Atypický nález pasu, nebo pro který je přezkum jinak odůvodněn,
je zaslán Jednotkou správy pasů Sportovců Odborníkovi k přezkumu v ADAMS.
Ten by měl proběhnout během sedmi (7) dnů následujících po vygenerování
Atypického nálezu pasu v ADAMS. Přezkum Pasu se provádí na základě Pasu
a dalších základních informací (např. rozpisu Soutěží), které mohou být
k dispozici, tak aby identita Sportovce nebyla Odborníkovi známa.
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[Poznámka k článku C.2.2.1: Pokud výsledek předložený Laboratoří představuje
Atypický nález pasu způsobený atypicky vysokou hodnotou T/E, Vzorek projde
Postupem potvrzení, včetně analýzy GC/C/IRMS. Pokud je výsledek Postupu
potvrzení metodou GC/C/IRMS negativní nebo neprůkazný, pak Jednotka správy
pasů Sportovců požádá o přezkum Odborníka. Přezkum Jednotkou správy pasů
Sportovců nebo Odborníka není vyžadován, pokud Postup potvrzení metodou
GC/C/IRMS přinese Pozitivní laboratorní nález.]
C.2.2.2

Pokud byl Pas v nedávné době přezkoumáván Odborníkem a Správce pasů právě
provádí specifický postup Testování vícero Vzorků u Sportovce, Jednotka správy
pasů Sportovce může pozdržet přezkum Pasu generujícího Atypický nález pasu
aktivovaný jedním ze Vzorků odebraným v této souvislosti až do dokončení
plánované série testů. V takových situacích Jednotka správy pasů Sportovců jasně
uvede důvod pro toto pozdržení přezkumu Pasu ve zprávě Jednotky správy pasů
Sportovců.

C.2.2.3

Pokud je první a jedinečný výsledek v Pasu označen Adaptivním modelem jako
Atypický nález pasu, Jednotka správy pasů Sportovců může doporučit odběr
dodatečného Vzorku před zahájením počátečního přezkumu Odborníka.

C.2.2.4 Přezkum při neexistenci Atypického nálezu pasu
C.2.2.4.1 Pas může být rovněž zaslán k přezkumu Odborníka při neexistenci
Atypického nálezu pasu, pokud Pas obsahuje další prvky, které jinak
odůvodňují přezkum.
Mezi tyto prvky mohou patřit mimo jiné:
a)

údaje nezohledněné v Adaptivním modelu;

b)

jakékoli abnormální úrovně a/nebo variace Markeru (Markerů);

c)

známky hemodiluce v hematologickém Pasu;

d)

hladiny steroidů v moči pod příslušnou Mezí kvantifikace testu;

e)

informace ve vztahu k dotyčnému Sportovci.

C.2.2.4.2 Přezkum Odborníka zahájený ve výše uvedených situacích může mít
stejné důsledky jako přezkum Odborníka aktivovaný Atypickým nálezem
Pasu.
C.2.2.5 Hodnocení Odborníků
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C.2.2.5.1 Při hodnocení Pasu Odborník srovnává pravděpodobnost, že Pas je
výsledkem Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody,
s pravděpodobností, že Pas je výsledkem normálního fyziologického
nebo patologického stavu tak, aby mohl poskytnout jedno z následujících
stanovisek: „normální“, „podezřelý“, „pravděpodobný doping“ nebo
„pravděpodobný zdravotní stav“. V případě stanoviska „pravděpodobný
doping“ Odborník dospěje k závěru, že pravděpodobnost, že Pas je
výsledkem Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody, převažuje
nad pravděpodobností, že Pas je výsledkem normálního fyziologického
nebo patologického stavu.
[Poznámka k článku C.2.2.5.1: Při hodnocení protichůdných tvrzení je
pravděpodobnost každého tvrzení Odborníkem hodnocena na základě
důkazů dostupných pro dané tvrzení. Připouští se, že to, co nakonec
určuje stanovisko Odborníka, je relativní pravděpodobnost (tj. poměr
pravděpodobnosti) protichůdných tvrzení. Například, pokud je Odborník
toho názoru, že Pas je s vysokou pravděpodobností výsledkem Použití
Zakázané látky nebo Zakázané metody, je pro hodnocení
„pravděpodobný doping“ nezbytné, aby Odborník považoval za
nepravděpodobné, že to může být výsledkem normálního fyziologického
nebo patologického stavu. Podobně, pokud je Odborník toho názoru, že
Pas je pravděpodobně výsledkem Použití Zakázané látky nebo
Zakázané metody, je pro hodnocení „pravděpodobný doping“ nezbytné,
aby Odborník považoval za vysoce nepravděpodobné, že to může být
výsledkem normálního fyziologického nebo patologického stavu.]
C.2.2.5.2 K dosažení závěru „pravděpodobný doping“ při neexistenci Atypického
nálezu pasu musí Odborník dojít ke stanovisku, že je vysoce
pravděpodobné, že Pas je výsledkem Použití Zakázané látky nebo
Zakázané metody, a že je vysoce nepravděpodobné, že Pas je
výsledkem normálního fyziologického nebo patologického stavu.

C.2.3 Důsledky počátečního přezkumu
V závislosti na výsledku počátečního přezkumu podnikne Jednotka správy pasů Sportovců
následující úkony:
Hodnocení Odborníků

Úkon Jednotky správy pasů Sportovců

„Normální“

Pokračuje normální plán Testování.

„Podezřelý“

Doporučí Správci pasů Cílené Testování,
analýzu Vzorku a/nebo si podle potřeby
vyžádá další informace.

Strana 53 z 57

„Pravděpodobný doping“

Odešle přezkum skupině tří (3) Odborníků,
zahrnující i počátečního Odborníka, podle
oddílu C.2 této přílohy C.

„Pravděpodobný zdravotní stav“

Informuje Sportovce, co nejdříve je to možné,
prostřednictvím Správce pasů (nebo pošle
jiným Odborníkům).

[Poznámka k článku C.2.3: Biologický pas Sportovce je nástrojem k detekci možného Použití
Zakázané látky (látek) nebo Zakázané metody (metod) a není zamýšlen jako zdravotní
prohlídka nebo lékařské sledování. Je důležité, aby Správce pasů vzdělával Sportovce
s cílem zajistit, že se podrobí pravidelnému monitorování zdravotního stavu a nebudou
spoléhat v tomto směru na Biologický pas Sportovce. Nicméně Správce pasu by měl
informovat Sportovce v případě, že Pas indikuje pravděpodobný patologický nález tak, jak je
stanoven Odborníky.]

C.3 Přezkum třemi (3) Odborníky
C.3.1 V případě, že stanovisko jmenovaného Odborníka v počátečním přezkumu je
„pravděpodobný doping“, až do doby, než je v pozdější fázi poskytnuto jiné vysvětlení,
Jednotka správy pasů Sportovců zašle Pas dvěma (2) dalším Odborníkům na přezkum.
K tomu by mělo dojít během sedmi (7) dnů po nahlášení počátečního přezkumu. Tyto
dodatečné přezkumy budou prováděny bez znalosti počátečního přezkumu. Zmínění tři (3)
Odborníci nyní tvoří Skupinu Odborníků, skládající se z Odborníka jmenovaného pro
počáteční přezkum a dvou (2) dodatečně obeslaných Odborníků.

C.3.2 Přezkum třemi (3) Odborníky musí v příslušných případech probíhat stejným postupem, jaký
je uveden v oddíle C.2.2 této přílohy. Každý ze tří (3) Odborníků podá svou vlastní zprávu v
ADAMS. K tomu by mělo dojít do sedmi (7) dnů od obdržení žádosti.
C.3.3 Jednotka správy pasů Sportovců je odpovědná za styk s Odborníky a za doporučení Správci
pasů ohledně následného posouzení Odborníků. Odborníci mohou vyžadovat další
informace, pokud to považují za nezbytné pro svůj přezkum, zejména informace vztahující
se ke zdravotnímu stavu, rozpisu Soutěže a/nebo výsledkům analýzy Vzorku (ů). Takové
žádosti jsou směrovány prostřednictvím Jednotky správy pasů Sportovců Správci pasů.

C.3.4 Aby se mohlo pokročit dále ohledně prohlášení Pozitivního nálezu pasu, je nutné dosáhnout
jednomyslného stanoviska tří (3) Odborníků, což znamená, že všichni tři (3) Odborníci vydají
stanovisko „pravděpodobný doping“. Závěru Odborníků musí být dosaženo třemi (3)
Odborníky posuzujícími Pas Sportovce se stejnými údaji.
[Poznámka k článku C.3.4: Stanoviska tří (3) Odborníků nelze kumulovat v průběhu času na
základě různých údajů.]
C.3.5 K dosažení závěru „pravděpodobný doping“ při neexistenci Atypického nálezu pasu musí
Skupina Odborníků dojít k jednomyslnému stanovisku, že je vysoce pravděpodobné, že Pas je
výsledkem Použití Zakázané látky nebo Metody, a že neexistuje opodstatněně představitelná
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hypotéza, podle níž je Pas výsledkem normálního fyziologického stavu, a vysoce
nepravděpodobné, že je výsledkem patologického stavu.

C.3.6 V případě, že dva (2) Odborníci vyhodnotí Pas jako „pravděpodobný doping“ a třetí Odborník
jako „podezřelý“ s žádostí o další informace, Jednotka správy pasů Sportovců věc se
Skupinou Odborníků projedná předtím, než dospějí k finálnímu stanovisku. Skupina může
rovněž vyhledat radu od vhodného externího Odborníka, ačkoli toto je nutné provést při
zachování přísné mlčenlivosti ohledně Osobních údajů Sportovce.
C.3.7 Pokud nelze dosáhnout jednomyslnosti mezi třemi (3) Odborníky, Jednotka správy pasů
Sportovců nahlásí Pas jako „podezřelý“, aktualizuje zprávu Jednotky správy pasů Sportovců
a doporučí Správci pasů podle potřeby provést dodatečné Testování a/nebo shromáždění
informací o Sportovci (viz Pokyny pro shromažďování informací a sdílení informací).

C.4 Konferenční hovor, sestavení Souboru dokumentů pro Biologický pas Sportovce
a společná zpráva Odborníků
C.4.1 Pokud všichni tři (3) Odborníci vydají jednomyslné stanovisko „pravděpodobný doping“,
Jednotka správy pasů Sportovců oznámí hodnocení „pravděpodobný doping“ ve zprávě
Jednotky správy pasů Sportovců v ADAMS a měla by uspořádat konferenční hovor se
Skupinou Odborníků ohledně podniknutí dalších kroků v daném případě, včetně pokračování
sestavování Souboru dokumentů pro Biologický pas Sportovce (viz Technický dokument pro
Jednotky správy pasů Sportovců) a vypracování společné zprávy Odborníků. V rámci
přípravy na tento konferenční hovor by měla Jednotka správy pasů Sportovců koordinovat
postup se Správcem pasů za účelem shromáždění veškerých potenciálně relevantních
informací a jejich sdílení s Odborníky (např. podezřelé analytické nálezy, relevantní zprávy
a relevantní patofyziologické informace).
C.4.2 Po dokončení je Soubor dokumentů pro Biologický pas Sportovce poslán Jednotkou správy
pasů Sportovců Skupině odborníků, která ho přezkoumá a vydá společnou zprávu
Odborníků podepsanou všemi třemi (3) Odborníky. Závěru ve společné zprávě Odborníků
musí být dosaženo bez vměšování ze strany Správce pasů. V případě potřeby si může
Skupina odborníků vyžádat od Jednotky správy pasů Sportovců doplňující informace.
C.4.3 V této fázi není totožnost Sportovce zmiňována, ale připouští se, že určité konkrétní
poskytnuté informace mohou umožnit Sportovce identifikovat. Platnost procesu není tímto
ovlivněna.

C.5 Vydání Pozitivního nálezu pasu
C.5.1 Pokud Skupina Odborníků potvrdí své jednomyslné stanovisko „pravděpodobný doping“,
Jednotka správy pasů Sportovců oznámí Pozitivní nález pasu v ADAMS, což zahrnuje
písemné prohlášení o Pozitivním nálezu pasu, Soubor dokumentů pro Biologický pas
Sportovce a společnou zprávu Odborníků.
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C.5.2 Po přezkumu Souboru dokumentů pro Biologický pas Sportovce a společné zprávy
Odborníků musí Správce pasů:
a)

informovat Sportovce o Pozitivním nálezu pasu v souladu s článkem 5.3.2
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky;

b)

dodat Sportovci Soubor dokumentů pro Biologický pas Sportovce a společnou zprávu
Odborníků;

c)

vyzvat Sportovce, aby bez zbytečného odkladu poskytl své vlastní vysvětlení
k poskytnutým údajům Správci pasů.

C.6 Přezkum vysvětlení Sportovce a disciplinární řízení
C.6.1 Po obdržení jakéhokoli vysvětlení a podpůrných informací ze strany Sportovce, které by měly
být obdrženy ve stanovené lhůtě, je Jednotka správy pasů Sportovců předá Skupině
Odborníků k přezkumu společně s dalšími informacemi, jež Skupina odborníků považuje za
nezbytné k vydání svého stanoviska v koordinaci se Správcem pasů a Jednotkou správy
pasů Sportovců. V této fázi již není přezkum anonymní. Skupina Odborníků případ
přehodnotí nebo opětovně potvrdí a dospěje k jednomu z následujících závěrů:
a)

jednomyslné stanovisko Odborníků „pravděpodobný doping“ na základě informací
v Pasu a vysvětlení poskytnutého Sportovcem; nebo

b)

na základě dostupných informací nejsou Odborníci schopni dospět k jednomyslnému
stanovisku „pravděpodobný doping“ uvedenému výše.

[Poznámka k článku C.6.1: K tomuto přehodnocení dojde i v případě, že Sportovec
neposkytne žádné vysvětlení.]
C.6.2 Pokud Skupina Odborníků vyjádří stanovisko uvedené v oddílu C.6.1 a), Správce pasů bude
informován Jednotkou správy pasů Sportovců, obviní Sportovce v souladu s článkem 7
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky a bude pokračovat v postupu Nakládání
s výsledky v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky.
C.6.3 Pokud Skupina Odborníků vyjádří stanovisko uvedené v oddílu C.6.1 b), Jednotka správy
pasů Sportovců aktualizuje zprávu Jednotky správy pasů Sportovců a doporučí Správci pasů
podle potřeby provést dodatečné Testování a/nebo shromáždění informací o Sportovci (viz
Pokyny pro shromažďování informací a sdílení informací). Správce pasů informuje
Sportovce a WADA o výsledku přezkumu.
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C.7 Opětovné nastavení Pasu
C.7.1 V případě zjištění, že se Sportovec dopustil porušení antidopingových pravidel na základě
Pasu, Pas Sportovce bude Správcem pasů vynulován na počátku příslušného období
Zákazu činnosti a v ADAMS bude přiděleno nové ID Biologického Pasu. Toto zaručí
anonymitu Sportovce pro potenciální přezkumy Jednotky správy pasů Sportovců a Skupiny
odborníků provedené v budoucnu.
C.7.2 Pokud se zjistí, že se Sportovec dopustil porušení antidopingových pravidel na jakémkoli
jiném základě, než je Biologický pas Sportovce, hematologický a/nebo steroidový Pas
zůstanou v platnosti, s výjimkou těch případů, kdy by Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda
vedly ke změně hematologických nebo steroidových Markerů (např. pro Pozitivní laboratorní
nález hlášený pro anabolické androgenní steroidy, které mohou ovlivnit Markery u profilu
steroidu, nebo pro Použití látek stimulujících erytropoézu či krevní transfúze, které by
změnily hematologické Markery). Správce Pasu projedná s příslušnou Jednotkou správy
pasů Sportovců daný případ Pozitivního laboratorního nálezu, aby určil, jestli je Pas
vynulován odůvodněně. V takových případech by byl profil Sportovce vynulován od
okamžiku počátku sankce.
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