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Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování  
 

 

Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování 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 Testování byl poprvé přijat v roce 2003 a nabyl 
účinnosti v lednu 2004. Následně byl šestkrát revidován, poprvé s účinností od 
ledna 2009, podruhé s účinností od ledna 2011, potřetí byl přejmenován na 
Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování (ISTI), s účinností od ledna 
2015, počtvrté s účinností od ledna 2017, popáté s účinností od března 2019 
a pošesté v březnu 2020. Revidovanou verzi schválil výkonný výbor WADA na 
Světové konferenci o dopingu ve sportu v Katovicích 7. listopadu 2019 a je 
účinná od 1. ledna 2021. 
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PRVNÍ ČÁST: ÚVOD, USTANOVENÍ KODEXU, USTANOVENÍ 
MEZINÁRODNÍHO STANDARDU A DEFINICE 

 

1.0 Úvod a působnost 
 

Prvním účelem Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování je naplánovat inteligentní 

a efektivní Testování, a to jak Při Soutěži, tak Mimo Soutěž, a zachovat celistvost a identitu 

odebraných Vzorků od okamžiku, kdy je Sportovec informován o Testu, až do okamžiku, kdy jsou 

Vzorky dodány do Laboratoře k analýze. Za tímto účelem stanovuje Mezinárodní standard pro 

Testování a Vyšetřování (včetně svých příloh) povinné standardy pro plánování distribuce testů 

(včetně sběru a použití informací o místech pobytu Sportovce), informování Sportovců, přípravu 

na odběr Vzorků a jejich provádění, zabezpečení/administraci Vzorků a dokumentaci po vykonání 

testu a přepravu Vzorků k analýze do Laboratoří. 

 

Druhým účelem Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování je stanovení závazných 
standardů pro účelné a účinné shromažďování, uchovávání a používání antidopingových informací 
a účinné a efektivní řízení Vyšetřování možných porušení antidopingových pravidel. 

 

Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování bude podporován Technickými dokumenty 
vytvořenými WADA, které poskytnou další podrobnosti, jež pomohou Antidopingovým organizacím 
při plnění jejich povinností v rámci Světového antidopingového programu. Technické dokumenty 
jsou závazné. Procesy týkající se Nakládání s výsledky, které byly dříve obsaženy v Mezinárodním 
standardu pro Testování a Vyšetřování, jsou nyní uvedeny v Mezinárodním standardu pro 
Nakládání s výsledky. 

 

Pojmy použité v tomto Mezinárodním standardu, které jsou definovanými pojmy z Kodexu, jsou 
psány kurzivou. Pojmy, které jsou definovány v tomto Mezinárodním standardu, jsou podtrženy.  

 

2.0 Ustanovení Kodexu 

 

Následující články Kodexu 2021 se přímo týkají Mezinárodního standardu pro Testování a 
Vyšetřování a v celém znění jsou uvedeny v Kodexu: 

 

• Článek 2  Porušování antidopingových pravidel 
 

• Článek 5  Testování a Vyšetřování 
 

• Článek 6  Analýza Vzorků 
 
• Článek 8  Nakládání s výsledky: Právo na spravedlivý proces a oznámení rozhodnutí 
 

• Článek 10   Sankce pro jednotlivce 
 
• Článek 12   Sankce Signatářů vůči jiným sportovním organizacím 
 
• Článek 13   Nakládání s výsledky: Odvolání 
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• Článek 14   Mlčenlivost a publikování informací 
 
• Článek 20   Další role a odpovědnosti Signatářů a WADA 
 

• Článek 21   Další role a odpovědnosti Sportovců a dalších Osob 
 

• Článek 23   Přijetí a implementace 
 

3.0 Definice a výklad pojmů 
 
 

3.1  Pojmy definované z Kodexu 2021, které jsou použité v Mezinárodním standardu pro 
Testování a Vyšetřování 

 

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. 
 
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 
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. 
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Dopingová kontrola (Doping Control): Všechny kroky a postupy od plánování distribuce testů 
až ke konečnému rozhodnutí o jakémkoliv 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). 
 
Doprovodný personál Sportovce (Athlete Support Personnel): Každý trenér, instruktor, 
manažer, agent, člen realizačního týmu, funkcionář, lékařský a ostatní zdravotnický personál, 
rodič nebo jakákoliv další Osoba, která pomáhá, léčí, nebo jinak pracuje se Sportovcem, který 
se účastní sportovní Soutěže nebo se na ni připravuje. 
 
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. 
 
Kodex (Code): Světový antidopingový Kodex. 
 
Kolektivní sport (Team Sport): Sport, ve kterém je povoleno vystřídat hráče v průběhu 
Soutěže. 
 
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. 
 
Místa Akce (Event Venues): Místa, která jsou takto určena řídícím orgánem pro Akci. 
 
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 
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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 Akce (National Event): Sportovní Akce nebo Soutěž, které se účastní Sportovci 
mezinárodní nebo národní úrovně a která není Mezinárodní Akcí. 
 
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, 
pak takovým subjektem bude Národní olympijský výbor dané země nebo jím zmocněný 
subjekt. 
 
Národní olympijský výbor (National Olympic Committee): Organizace uznaná 
Mezinárodním olympijským výborem. Termín Národní olympijský výbor rovněž zahrnuje 
národní sportovní konfederaci v těch zemích, kde národní sportovní konfederace přejímají 
odpovědnosti v antidopingových záležitostech, které jsou typické pro Národní olympijský 
výbor. 
 
Nezletilý (Minor): Fyzická Osoba, která nedosáhla věku osmnácti let. 
 
Osoba (Person): Fyzická Osoba, organizace nebo jiný subjekt. 
 
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. 
 
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. 
 

Program nezávislých pozorovatelů (Independent Observer Program): Tým pozorovatelů 
a/nebo auditorů pod dohledem WADA, který pozoruje proces Dopingové kontroly, poskytuje k 
němu poradenství před nebo při určitých Akcích a podává o svém pozorování zprávu v rámci 
monitorovacího programu WADA pro dodržování pravidel. 
 
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. 
 

Rekreační sportovec (Recreational Athlete): Fyzická Osoba, kterou definuje příslušná 

Národní antidopingová organizace; za předpokladu, že termín nebude zahrnovat žádnou 

Osobu, která během pěti let před spácháním jakéhokoli porušení antidopingových pravidel 

byla Sportovcem Mezinárodní úrovně (jak je definováno každou Mezinárodní federací 

v souladu s Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování) nebo Sportovcem 

Národní úrovně (jak jej definuje každá Národní antidopingová organizace v souladu 

s Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování), která zastupovala jakoukoli zemi 

na Mezinárodní Akci v otevřené kategorii nebo která byla zařazena do kteréhokoli Registru pro 

Testování či jiného registru informací o místě pobytu vedeného jakoukoli Mezinárodní federací 

nebo Národní antidopingovou organizací.  
 

 

[Poznámka k Rekreačnímu Sportovci: Termín „otevřená kategorie“ má vyloučit soutěž, která 
je omezena na juniorské nebo věkové kategorie.] 
 
Rozhodovací mez (Decision Limit): Hodnota výsledku pro Prahovou látku ve Vzorku, nad níž 
bude oznámen Pozitivní laboratorní nález, jak je definováno v Mezinárodním standardu pro 
Laboratoře. 
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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 
intervalech, se rozdíl mezi Soutěží a Akcí určuje podle pravidel příslušné Mezinárodní 
federace. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Testování (Testing): Části procesu Dopingové kontroly zahrnující plánování testu, odběr 
Vzorku, nakládání se Vzorkem a přepravu 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 
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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. 
 

Vzdělávání/Vzdělávací (Education): Proces, jehož cílem je naučit vštípit si hodnoty a rozvíjet 
chování, které podporuje a chrání sportovního ducha a předchází úmyslnému a neúmyslnému 
dopingu. 
 
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. 

 

Chráněná osoba (Protected Person): Sportovec nebo jiná fyzická Osoba, která v době 
porušení antidopingového pravidla: (i) ještě nedovršila 16 let; (ii) ještě nedovršila 18 let, 
přičemž není zařazena do žádného Registru pro Testování a nikdy nesoutěžila na žádné 
Mezinárodní Akci v otevřené kategorii; nebo (iii) podle příslušných vnitrostátních zákonů není 
svéprávná, jak bylo stanoveno z důvodů jiných než věkových.  

 

[Poznámka k Chráněné osobě: Kodex za určitých okolností zachází s Chráněnými osobami 
jinak než s ostatními Sportovci nebo Osobami na základě předpokladu, že Sportovec nebo 
jiná Osoba nemusí mít do určitého věku nebo při nízkých rozumových schopnostech 
způsobilost porozumět zákazům chování obsaženým v Kodexu. To by zahrnovalo například 
paralympijského sportovce se zdokumentovaným nedostatkem právní způsobilosti v důsledku 
intelektuálního postižení. Pojem „otevřená kategorie“ má vyloučit soutěž, která je omezena na 
juniorské nebo věkové kategorie.] 
 

 

 

3.2 Definované pojmy z Mezinárodního standardu pro Laboratoře: 
 

Adaptivní model (Adaptive Model): Matematický model určený k identifikaci neobvyklých 
podélných výsledků Sportovců. Model vypočítá pravděpodobnost podélného profilu hodnot 
Markerů za předpokladu, že je Sportovec v normálním fyziologickém stavu. 

 

Analytické Testování (Analytical Testing): Části procesu Dopingové kontroly prováděné 
Laboratoří, které zahrnují zpracování a analýzu Vzorku a hlášení výsledků. 

 

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. 
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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. 
 
Laboratoře schválené WADA pro Biologický pas Sportovce (WADA-Approved 
Laboratory(-ies) for the Athlete Biological Passport): Laboratoře, které nejsou jinak 
akreditované WADA, jež používají Analytické metody a procesy na podporu hematologického 
modulu programu Biologického pasu Sportovce (BPS) a v souladu s kritérii pro schválení 
neakreditovaných laboratoří pro BPS. 
 
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. 
 

 

3.3 Definované pojmy z Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky: 
 

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 pravidel (Failure to Comply): Termín používaný k popsání porušení 
antidopingových pravidel podle článku Kodexu 2.3 a/nebo 2.5. 

 

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. 

 

Porušení povinnosti informovat o místech pobytu (Whereabouts Failure): Nedodání 
informací o místech pobytu nebo Nezastižení na místě pobytu. 
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3.4 Definované pojmy, které jsou specifické pro Mezinárodní standard pro Testování 
a Vyšetřování: 

 

Asistent (Chaperone): Doprovod, který je školen a pověřen Orgánem pro Odběr Vzorků 
k tomu, aby plnil specifické povinností, včetně jedné nebo více z následujících (podle volby 
Orgánu pro Odběr Vzorků): předávání výzvy, že byl Sportovec vybrán k odběru Vzorku; 
doprovázení a dohlížení na Sportovce do jejich příchodu do Místnosti Dopingové kontroly; 
doprovázení a/nebo dohlížení na Sportovce, kteří jsou přítomni v Místnosti Dopingové 
kontroly; a/nebo podávání svědectví a ověřování poskytování Vzorku, pokud je k tomu 
vyškolen a kvalifikován. 
 
Datum Při Soutěži (In-Competition Date): Je definováno v článku 4.8.8.4. 
 
Dopingový komisař (Doping Control Officer or DCO): Komisař, který byl vyškolen a Orgánem 
pro Odběr Vzorku zmocněn k právům a povinnostem, jež dává komisařům Dopingové kontroly 
Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování. 
 
Komisař pro odběr krve (Blood Collection Officer (or BCO): Osoba, která je kvalifikována a 
která je vybavena oprávněním od Orgánu pro Odběr Vzorku, aby Sportovci odebrala Vzorky 
krve.  

 

Koordinátor Dopingové kontroly (Doping Control Coordinator): Antidopingová organizace 

nebo Delegovaná třetí strana, která jménem Antidopingové organizace koordinuje jakýkoli 

aspekt Dopingové kontroly. Antidopingová organizace vždy nese konečnou odpovědnost 

podle Kodexu za soulad s požadavky Mezinárodních standardů pro Testování a Vyšetřování, 

pro Terapeutické výjimky, pro ochranu soukromí a osobních údajů a pro Nakládání s výsledky. 

 

Materiál pro Odběr Vzorku (Sample Collection Equipment): Lahvičky, soupravy nebo 

nádobky, odběrové kelímky, zkumavky nebo jiné nástroje k odběru nebo uchovávání Vzorku, 

a to v jakékoli fázi během nebo po Odběru Vzorku, které musí splňovat požadavky článku 

6.3.4. 

 

Místnost Dopingové kontroly (Doping Control Station): Místo, kde se provádí Odebírání 

Vzorku v souladu s článkem 6.3.2. 

 

Náhodný výběr (Random Selection): Výběr Sportovců k Testování, které není Cíleným 

Testováním. 

 

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. 

 

Odborník (Expert): Odborník (Odborníci) a/nebo Skupina Odborníků se znalostmi v daném 

oboru, vybraní Antidopingovou organizací a/nebo Oddělením pro správu Pasů Sportovců, 

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 
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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.  

 

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. 

 

Personál pro odběr Vzorků (Sample Collection Personnel): Souhrnný pojem pro 

kvalifikované osoby vybavené oprávněním od Orgánu pro Odběr Vzorků, které se podílejí 

nebo pomáhají plnit úkoly v průběhu Odběru Vzorku. 

 

Plán testování (Test Distribution Plan): Dokument zpracovaný Antidopingovou organizací, 

která plánuje Testování Sportovců spadajících do její pravomoci pro Testování, a to v souladu 

s požadavky článku 4. 

 

Podvodná manipulace (Tamper Evident): Označuje existenci jednoho nebo více zjevných 
důkazů, že došlo k Podvádění nebo Pokusu o Podvádění ohledně Materiálu pro odběr Vzorku. 
 

Poskytování informací o místech pobytu, Informace 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), které stanoví, kde se Sportovec 

bude v průběhu následujícího čtvrtletí nacházet, v souladu s článkem 4.8. 

 

Posouzení rizik (Risk Assessment): Posouzení rizika dopingu ve sportu nebo sportovní 

disciplíně prováděné Antidopingovou organizací v souladu s článkem 4.2. 

 

Požadavky na hlášení míst pobytu článku 2.4 Kodexu (Code Article 2.4 Whereabouts 

Requirements): Jsou vymezeny v článku 4.8 týkajícím se Sportovců, kteří jsou zařazeni do 

Registru pro Testování mezinárodní federace nebo Národní Antidopingové organizace. 

 

Řetězec přepravy Vzorků (Chain of Custody): Řada jednotlivců nebo organizací, které 

odpovídají za ochranu Vzorků od poskytnutí Vzorku až do doby, kdy je Vzorek doručen do 

Laboratoře k analýze. 

 

Testování bez předchozího oznámení (No Advance Notice Testing): Odběr Vzorku, kdy 

Sportovec nebyl předem upozorněn a kdy je Sportovec neustále pod dohledem Asistenta, a to 

od okamžiku předání výzvy až do odebrání Vzorku. 
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Týmová aktivita/aktivity (Team Activity/Activities): Sportovní činnost, kterou Sportovec 
vykonává na kolektivním základě, jako součást mužstva (například trénink, cestování, taktické 
porady) nebo pod dohledem družstva (například ošetřování lékařem družstva). 
 
Vyhovující množství moči pro analýzu (Suitable Volume of Urine for Analysis): Minimálně 
90 ml, a to nezávisle na tom, zda bude Laboratoř analyzovat Vzorek na všechny nebo jen na 
některé Zakázané látky či Zakázané metody. 
 
Vyhovující specifická hmotnost pro analýzu (Suitable Specific Gravity for Analysis): 
U Vzorků s minimálním objemem 90 ml a menším než 150 ml se specifická hmotnost měří 
pomocí refraktometru na 1,005 nebo více či pomocí laboratorních měrných tyčinek na 1,010 
nebo více. U Vzorků o objemu 150 ml a více se specifická hmotnost měří na 1,003 nebo více 
pouze pomocí refraktometru. 

 

Technický dokument pro specifické analýzy (TDSSA) (Technical Document for Sport 
Specific Analysis): Technický dokument, který stanoví minimální úrovně analýzy, jež musí 
Antidopingové organizace aplikovat na sporty a sportovní disciplíny pro určité Zakázané látky 
a/nebo Zakázané metody, které jsou s největší pravděpodobností zneužívány v konkrétních 
sportech a sportovních disciplínách. 

 

Test(y), Otestování (Test(s)): Jakákoli kombinace Vzorku (Vzorků) odebraných (a 
analyzovaných) od jednoho Sportovce při jednom Odběru Vzorků. 

 

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. 
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3.5 Výklad pojmů: 
 

3.5.1 Oficiální text Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování bude publikován v 
angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou a francouzskou 
verzí platí anglická verze. 

 

3.5.2 Stejně jako Kodex byl Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování vypracován 
s ohledem na zásady proporcionality, lidská práva a další příslušné právní zásady. 
A v tomto světle bude také vykládán a aplikován. 

 

3.5.3 Poznámky komentující různá ustanovení Mezinárodního standardu pro Testování a 
Vyšetřování jsou použity k jejich interpretaci. 

 

3.5.4 Pokud není stanoveno jinak, odkazy na části a články jsou odkazy na části a články 
Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování. 

 

3.5.5 Termín „dny“ znamená v Mezinárodním standardu pro Testování a Vyšetřování 
kalendářní dny, pokud není uvedeno jinak. 

 

3.5.6 Přílohy Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování jsou stejné závazné 
podstaty jako zbytek Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování. 
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DRUHÁ ČÁST: STANDARDY PRO TESTOVÁNÍ 
 

4.0 Plánování účinného Testování 

 

4.1 Cíl 
 

4.1.1 Každá Antidopingová organizace je povinna plánovat a uskutečňovat inteligentní 
Testování Sportovců, které má ve své pravomoci, přiměřené k riziku dopingu a účinné 
k tomu, aby takové praktiky odhalilo a vypořádalo se s nimi. Cílem článku 4 je stanovit 
kroky, které jsou nezbytné pro vypracování Posouzení rizik a vytvoření Plánu testování, 
který vyhovuje požadavkům. Článek 23.3 Kodexu vyžaduje, aby Signatáři věnovali 
dostatečné zdroje na implementaci Testovacích programů ve všech oblastech, které 
jsou v souladu s Kodexem a Mezinárodními standardy. 

 

4.1.2 Antidopingová organizace zajistí, aby se v přípravě Plánu testování určitých Sportovců 
nebo v procesu výběru Sportovců pro Testování neobjevil Doprovodný personál 
Sportovce a další Osoby, které by se mohly dostat do střetu zájmů. 

 

4.1.3 Antidopingová organizace zdokumentuje svoje Posouzení rizik a Plán testování a na 
požádání je poskytne organizaci WADA. Antidopingová organizace musí být schopna 
ke spokojenosti WADA prokázat, že příslušná rizika řádně posoudila a na základě 
výsledků tohoto posouzení vyvinula a/nebo uskutečnila vhodný Plán testování. 

 

4.1.4 Antidopingová organizace svůj Plán testování a Posouzení rizik sleduje, hodnotí 
a aktualizuje, a to během roku/cyklu s ohledem na měnící se okolnosti a implementaci 
Plánu testování. 

 

4.2 Posouzení rizik 

 

4.2.1 Výchozím bodem Plánu testování je Posouzení rizik provedené v dobré víře. Toto 
posouzení zohlední (přinejmenším) následující informace: 

 

a) fyzické a jiné požadavky příslušného sportu/sportů (a/nebo disciplín/y v rámci 
sportu/sportů), zejména s ohledem na fyziologické požadavky sportu/sportů nebo 
sportovní disciplíny či disciplín; 

 
b) které Zakázané látky a/nebo Zakázané metody by Sportovec považoval za 

nejpravděpodobnější pro zvýšení výkonu v příslušném sportu 
(sportech) / sportovní disciplíně (disciplínách); 

 
c) odměny a/nebo potenciální stimuly k dopingu dostupné na různých úrovních 

sportů / sportovních disciplín a pro národy účastnící se takových 
sportů / sportovních disciplín; 

 
d) historii dopingu ve sportu (sportech) / sportovní disciplíně (disciplínách), národu 

(národech) a/nebo Akci; 

 

[Poznámka k článku 4.2.1 (d): Pokud v nějakém sportu neexistoval plný a efektivní 
Testovací program, který by zahrnoval obě formy, Testování Při Soutěži a Mimo 
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Soutěž, historie bez Pozitivních laboratorních nálezů nebo s jejich malým počtem 
vypovídá málo – pokud vůbec něco – o riziku dopingu v tomto sportu.]   

 

e) dostupné statistiky a výzkum dopingových trendů (např. údaje o antidopingovém 
Testování a zprávy o porušení antidopingových pravidel zveřejněné WADA nebo 
články, které byly zhodnoceny a uznány odborníky v daném oboru); 

 
f) získaná nebo ze znalostí vyvozená informace o možném dopingu praktikovaném 

ve sportu (např. doporučení Laboratoře a APMU, zprávy Personálu pro Odběr 
Vzorků, svědectví Sportovců, informace z trestního vyšetřování a/nebo jiné ze 
znalosti odvozené a sdělené antidopingové informace a důkazy, které jsou ve 
shodě se směrnicí pro koordinované vyšetřování od WADA), v souladu s článkem 
11.0;   

 
g) výsledky předchozích cyklů Plánu testování, včetně minulých strategií Testování; 

 
h) v jakých bodech během kariéry Sportovce ve sportu/disciplíně by Sportovec 

s největší pravděpodobností mohl těžit ze Zakázaných látek a/nebo Zakázaných 
metod; a  

 
i) vzhledem ke struktuře sezóny pro daný sport/disciplínu (včetně standardních 

rozpisů Soutěže a tréninkových schémat), v jakých obdobích během roku/cyklu 
by Sportovec s největší pravděpodobností mohl těžit ze Zakázaných látek a/nebo 
Zakázaných metod. 

 

4.2.2 Při vytváření Plánu testování by měla Antidopingová organizace v dobré víře zvážit 
jakékoli Posouzení rizik pro daný sport nebo disciplínu provedené jinou 
Antidopingovou organizací se společnou Testovací pravomocí. Mezinárodní federace 
však není vázána posouzením rizik v jednotlivých sportech nebo disciplínách, jak je 
provedla Národní antidopingová organizace, a ta není vázána posouzením rizik 
v jednotlivých sportech nebo disciplínách, jak je provedla mezinárodní federace. 

 

4.2.3 Plánování testů je probíhající, nikoli statický proces. Antidopingová organizace Plán 
testování během roku/cyklu pravidelně přezkoumává a podle potřeby jej upravuje tak, 
aby zohledňoval nové shromážděné informace a informace získané Antidopingovou 
organizací a zohledňoval Testování prováděné jinými Antidopingovými organizacemi. 

 

4.2.4 Antidopingová organizace při vývoji svého Plánu testování zohledňuje požadavky 
TDSSA.  

 

4.3 Definování Sportovců mezinárodní a národní úrovně 

 

4.3.1 Článek 5.2 Kodexu dává různým Antidopingovým organizacím oprávnění provádět 

Testování na potenciálně velice širokém okruhu sportovců a sportovkyň. Avšak 

s přihlédnutím k vymezeným prostředkům Antidopingových organizací definice 

Sportovce podle Kodexu umožňuje Národním antidopingovým organizacím omezit 

počet sportovců a sportovkyň, na něž se budou vztahovat jejich národní antidopingové 

programy (zejména Testování), na ty, kteří soutěží na nejvyšších národních úrovních 

(tj. Sportovci národní úrovně, jak je definuje Národní antidopingová organizace). 

Umožňuje také mezinárodním federacím zaměřit své antidopingové programy (včetně 

Testování) na ty, kdo pravidelně soutěží na mezinárodní úrovni (tj. Sportovci 

mezinárodní úrovně, jak je definuje mezinárodní federace).  
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[Poznámka k 4.3.1: Nic nebrání mezinárodní federaci tomu, aby testovala Sportovce 
pod svou jurisdikcí, který není Sportovcem mezinárodní úrovně, pokud to uzná za 
vhodné, například pokud se účastní Mezinárodní Akce. Jak je dále uvedeno v definici 
Sportovce podle Kodexu, Národní antidopingová organizace se může rozhodnout 
rozšířit svůj antidopingový program (včetně Testování) na sportovce a sportovkyně, 
které soutěží na nižší než národní úrovni. Plán testování mezinárodní federace by se 
však měl zaměřovat zejména na Sportovce mezinárodní úrovně a Plán testování 
Národní antidopingové organizace zejména na Sportovce národní úrovně a vyšší.]  

 

4.3.2 Po dokončení Posouzení rizik a Plánu testů popsaných v článku 4.2 je tedy dalším 
krokem stanovení vhodné definice Sportovce mezinárodní úrovně (pro mezinárodní 
federaci) nebo Sportovce národní úrovně (pro Národní Antidopingovou organizaci), na 
které se bude vztahovat Testování Antidopingovou organizací: 

 

a) Mezinárodní federace se může svobodně rozhodnout stanovit si kritéria, jež chce 
používat při klasifikaci Sportovců jako Sportovců mezinárodní úrovně, např. 
pomocí žebříčku, účastí na příslušných Mezinárodních Akcích atd. Toto 
rozhodnutí by měla učinit v dobré víře a v souladu se svou zodpovědností chránit 
integritu sportu na mezinárodní úrovni (to je výkladní skříň sportu vůči veřejnosti) 
a stanovit definici, jež bude minimálně (a v souladu s Posouzením rizik 
provedeným v souvislosti s příslušným sportem / sportovní disciplínou) zahrnovat 
všechny ty, kteří pravidelně soutěží na mezinárodní úrovni a/nebo ty, kteří soutěží 
na úrovni, kde mohou dosahovat světových rekordů. 

 

[Poznámka k 4.3.2(a): Kodex požaduje od každé mezinárodní federace, aby 
zveřejnila v jasné a přesné formě kritéria, jež bude používat při klasifikaci úrovně 
Sportovců jako Sportovců mezinárodní úrovně tak, aby každému bylo jasné, kudy 
vede dělicí čára a jak má být který Sportovec klasifikován. Když budou kritéria 
obsahovat například účast na určitých Mezinárodních Akcích, pak musí 
mezinárodní federace zveřejnit i seznam těchto Mezinárodních Akcí.]  

 

b) Podobně se může i Národní Antidopingová organizace svobodně rozhodnout 
stanovit kritéria, jež chce používat při klasifikaci Sportovce jako Sportovce národní 
úrovně. Toto rozhodnutí by měla učinit opět v dobré víře a v souladu se svou 
zodpovědností chránit integritu sportu na národní úrovni (v mnoha sportech je to 
zdroj národní hrdosti a odrazový můstek k Mezinárodním Akcím, včetně národní 
reprezentace v Mezinárodních Akcích nebo Soutěžích). Tato definice by proto 
měla minimálně (a v souladu s Posouzením rizik provedeným v souvislosti s 
příslušným sportem / sportovní disciplínou) zahrnovat všechny ty, kteří soutěží v 
příslušném sportu na nejvyšší úrovni v národních Soutěžích (t.j. v národních 
mistrovstvích nebo jiných Akcích, jejichž výsledky mají určit nebo se započítávají 
do určení toho, kdo je v dané kategorii nebo disciplíně v zemi nejlepší, nebo kdo 
by měl být vybrán do reprezentace této země k účasti na Mezinárodních Akcích 
nebo Soutěžích). Měla by zahrnovat i ty státní příslušníky, kteří obvykle nebo 
často soutěží na mezinárodní úrovni a/nebo na Mezinárodních Akcích či 
Soutěžích (častěji než na národní úrovni), ale kteří nejsou svou mezinárodní 
federací klasifikováni jako Sportovci mezinárodní úrovně. 

 

 

4.4 Stanovení priorit mezi sporty a/nebo disciplínami 
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4.4.1 Antidopingová organizace by měla dále uvažovat, zda existují nějaké faktory 
odůvodňující přidělování více prostředků na Testování u jednoho sportu, disciplíny 
nebo státu (podle potřeby), nad nimiž má pravomoc, na úkor ostatních. To znamená 
posoudit relativní rizika dopingu a:  

 

a) V případě mezinárodní federace přidělit prostředky na Testování mezi různé 
disciplíny a státy v rámci svého sportu na základě kalendáře Akcí. 

 

b) V případě Národní antidopingové organizace přidělit prostředky na Testování 

mezi různé sporty, nad nimiž má Testovací pravomoc, a také posoudit veškeré 

priority národní antidopingové strategie, které mohou vést k upřednostnění 

určitých sportů před jinými. 

 

[Poznámka k 4.4.1(b): Národní Antidopingové organizace budou mít různé 
požadavky a priority ohledně národní strategie. Jedna Národní Antidopingová 
organizace může mít například legitimní důvody pro to, aby dávala přednost 
(některému nebo všem) olympijským sportům, zatímco jiná může mít vzhledem 
k různé charakteristice tohoto sportovního národa legitimní důvody pro preferenci 
(například) určitého jiného „národního“ sportu. Tato strategie příkazů závisí na 
úvaze Národní Antidopingové organizace a na jejím plánu testů, zároveň ale i na 
jejím posouzení relativních rizik dopingu v různých sportech pod její národní 
jurisdikcí. To může vést Národní Antidopingovou organizaci například k tomu, že 
se ve svém Plánu testování na určitou dobu rozhodne (1) provádět Testování v 
některých sportech v její jurisdikci, ale nikoli v ostatních; a (2) dávat některým 
sportům přednost před ostatními, a to nikoli pro větší riziko dopingu v těchto 
sportech, ale pro větší národní zájem na zajištění integrity těchto sportů.]  

 

c) V případě Organizátora významné Akce přidělit prostředky na Testování mezi 
různé sporty a/nebo disciplíny zapojené do její Akce. 

 

d) Dalším faktorem relevantním pro přidělování prostředků na Testování v rámci 
Plánu testování je počet Sportovců zapojených v relevantní úrovni příslušného 
sportu a/nebo disciplínách a/nebo států. Pokud je riziko dopingu posouzeno jako 
rovnoprávné mezi dvěma různými sporty, disciplínami nebo státy, mělo by být 
věnováno více prostředků sportu, disciplíně nebo státu s větším počtem 
Sportovců.  

 

 

 

4.5 Stanovení priorit mezi různými Sportovci a Vzorky  
 

4.5.1 Když byli definováni Sportovci mezinárodní úrovně a Sportovci národní úrovně (viz 
článek 4.3) a když byly stanoveny priority mezi sporty/disciplínami/státy (viz článek 
4.4), inteligentní Plán testování využije Cílené Testování k tomu, aby se v rámci 
všeobecného registru Sportovců Testovalo především tam, kde je to nejvíce potřebné. 
Cílené testování bude mít proto prioritu, tj. významným množstvím Testování jako část 
Plánu testování Antidopingové organizace se stane Cílené Testování Sportovců z 
jejího všeobecného registru.  

 

[Poznámka k 4.5.1: Cílené Testování má přednost před náhodným Testováním nebo i 
před váženým náhodným Testováním, nemůže však zajistit, aby byli dostatečně 
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otestováni všichni vhodní Sportovci. Kodex neukládá pro Cílené Testování žádné 
podezírání ani vyhledávání příčin. Cíleného Testování by se však nemělo využívat pro 
jakýkoli jiný účel, než je legitimní Dopingová kontrola.]  
 

 

4.5.2 Antidopingové organizace budou uvažovat o zavedení Cíleného Testování pro 

následující kategorie Sportovců: 

 

a) U mezinárodních federací pro Sportovce (zvláště pro jejich prioritní disciplíny nebo 
státy), kteří pravidelně soutěží na mezinárodních Soutěžích na nejvyšší úrovni 
(např. kandidáti na medaile z olympijských či paralympijských her nebo 
z mistrovství světa), jež určují světové žebříčky nebo jiná vhodná kritéria. 

 
b) U Národních Antidopingových organizací pro následující Sportovce ze svých 

prioritních sportů:  
 

(i) Sportovci, kteří jsou členy národních družstev na významných Akcích 
(olympijských nebo paralympijských hrách, světových šampionátech 
a ostatních Akcích s více sporty) nebo jsou z jiných, národně vysoce 
prestižních sportů (nebo by mohli být do takovýchto družstev vybráni); 

 
(ii) Sportovci, kteří trénují nezávisle, ale dosahují úrovně významných Akcí 

(olympijských či paralympijských her, světových šampionátů ostatních Akcí 
s více sporty) a mohou být pro takovéto Akce vybráni; 

 
(iii) Sportovci podporovaní z veřejných zdrojů; 

 
(iv) Sportovci vysoké úrovně, kteří žijí, trénují nebo soutěží v zahraničí; 

 

(v) Sportovci vysoké úrovně, kteří pocházejí z jiné země, ale jsou přítomni 

(a nezáleží na tom, zda tu žijí, trénují, soutěží nebo vykonávají jinou činnost) 

v zemi Národní Antidopingové organizace; a  
 

(vi) ve spolupráci s mezinárodními federacemi, Sportovci mezinárodní úrovně. 
 

c) U všech Antidopingových organizací s příslušnou pravomocí pro Testování: 
 

(i) Sportovci, kteří si odpykávají Zákaz činnosti nebo Pozastavení činnosti; a  

 

(ii) Sportovci, kteří byli z hlediska Testování vysoce prioritní, potom však 
ukončili činnost a nyní se chtějí ke sportování vrátit a na sportu se aktivně 
podílet. 

 

[Poznámka k 4.5.2: Ke koordinaci mezi mezinárodními federacemi, Národními 
Antidopingovými organizacemi a Antidopingovými organizacemi dochází v souladu 
s článkem 4.9.] 

 

4.5.3 Antidopingová organizace bude brát v úvahu i další jednotlivé faktory relevantní pro 
určení, kteří Sportovci budou podrobeni Cílovému Testování. Mezi relevantní faktory 
mimo jiné patří:  
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a) dřívější porušení antidopingových pravidel, historie Testů, včetně jakýchkoli 
abnormálních biologických parametrů (krevní parametry, steroidní profily, dle 
doporučení APMU atd.); 

 
b) historie sportovních výkonů, výkonnostní vzorec a/nebo udržování vysoké 

výkonnosti bez srovnatelného záznamu o Testování; 
 

c) opakované Porušení pravidel při hlášení míst pobytů; 
 

d) podezřelé Poskytování informací o místech pobytu (např. aktualizace míst pobytu 
na poslední chvíli); 

 
e) přestěhování se nebo trénink ve vzdálených lokalitách; 

 
f) odhlášení se nebo absence na očekávané Soutěži (Soutěžích); 

 
g) spolčování se s třetí stranou (např. spoluhráčem z družstva, trenérem nebo 

lékařem), dříve zapletenou do dopingu; 
 

h) úraz; 
 

i) věk nebo fáze kariéry (např. přechod z juniorské do seniorské kategorie, blížící 
se konec smlouvy, blížící se ukončení kariéry); 

 
j) finanční pobídky za zlepšení dosaženého výkonu, např. ceny nebo sponzorské 

nabídky; a/nebo 
 

k) spolehlivé informace od třetí strany nebo znalosti od Antidopingové organizace či 
s ní sdílené v souladu s článkem 11.  

 

4.5.4 Testování, které není Cíleným Testováním, se bude určovat Náhodným výběrem a 

mělo by se provádět v souladu s možnostmi výběru uvedenými v Pokynech pro 

implementaci efektivního programu Testování. Náhodný výběr se provádí pomocí 

dokumentovaného systému pro tento výběr. Náhodný výběr může být buď vážený (kde 

jsou Sportovci seřazeni za použití předem určeného kritéria tak, že vzrůstají nebo 

klesají jejich šance na to, že budou vybráni), nebo plně náhodný (kde nejsou předem 

určena žádná kritéria a Sportovci jsou vybíráni náhodně ze seznamu jmen). Náhodný 

výběr, který je výběrem váženým, bude mít prioritu a bude se provádět v souladu s 

definovanými kritérii, v úvahu se přitom mohou vzít faktory vyjmenované v článku 4.5.3 

(pokud jej lze použít) tak, aby bylo zajištěno, že bude vybráno větší procento 

„rizikových” Sportovců. 

 

[Poznámka k 4.5.4: Kromě Cíleného Testování může hrát Testování Náhodným výběrem 

důležitou odstrašující roli a pomáhá také chránit integritu Akce.] 

 

4.5.5 Aby se předešlo pochybnostem, navzdory stanoveným kritériím pro výběr Sportovců 

pro Testování, zvláště Sportovců pro Cílené Testování, stejně tak jako skutečnosti, že 

všeobecné pravidlo stanoví, že Testování by se mělo odbývat mezi 6:00 a 23:00, 

pokud (i) Sportovec nestanoví 60minutový časový úsek od 5:00 nebo (ii) pokud 

neexistují vážné důvody pro noční Testování (tj. mezi 23:00 a 6:00), základním 

principem zůstává (jak je to vymezeno v článku Kodexu 5.2), že Sportovec může být 
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požádán, aby poskytl Vzorek v jakoukoli dobu a na jakémkoli místě – požádat jej o to 

může jakákoli Antidopingová organizace, která je pro daného Sportovce Orgánem pro 

Testování, a nezáleží na tom, zda byl výběr Sportovce pro Testování proveden 

v souladu s těmito kritérii, či nikoli. Sportovec proto nemůže odmítnout podrobit se 

odběru Vzorku na základě toho, že takovéto Testování není předem uvedeno v Plánu 

testování Antidopingové organizace a/nebo že se neprovádí mezi 6:00 a 23:00 a/nebo 

že se Sportovce netýkají relevantní kritéria pro výběr k tomuto Testování, nebo že 

neměl být ani jinak k Testování vybrán. 

 

 
 
4.6 Stanovení priorit mezi různými typy Testování a Vzorků  

 

4.6.1 Na základě procesu Posouzení rizik a priorit popsaného v článcích 4.2 až 4.5 musí 
Antidopingová organizace určit, do jaké míry je každý z následujících typů Testování 
vyžadován tak, aby byly inteligentně a efektivně odhaleny dopingové praktiky 
v příslušném sportu či sportech, disciplíně či disciplínách a/nebo státu či státech a aby 
se toto odhalení stalo odstrašujícím momentem: 

 

a) Testování Při Soutěži a Mimo Soutěž; 
 

(i) Ve sportech a/nebo disciplínách, které byly vyhodnoceny jako takové, 
v nichž je v průběhu období Mimo Soutěž nejvyšší riziko dopingu, bude mít 
Testování Mimo Soutěž přednost a největší část Testování bude provedena 
Mimo Soutěž. V jisté míře se však bude konat i Testování Při Soutěži;  

 

(ii) Ve sportech a/nebo disciplínách, které byly vyhodnoceny jako takové, v nichž 
je v průběhu období Mimo Soutěž nízké riziko dopingu (tj. tam, kde může být 
jasně prokázáno, že je nepravděpodobné, aby někdo dopoval v průběhu 
období Mimo Soutěž za účelem zvýšení své výkonnosti nebo aby získal jiné 
zakázané výhody), dostane Testování Při Soutěži přednost a podstatná část 
Testování bude provedena Při Soutěži. Bude se však konat i určité množství 
testů Mimo Soutěž, a to úměrně k riziku dopingu Mimo Soutěž v takovémto 
sportu nebo disciplíně. Jen velice výjimečně, tj. v malém počtu sportů a/nebo 
disciplín, u nichž je v dobré víře určeno, že tu v průběhu období Mimo Soutěž 
není závažné riziko dopingu, se nemusí Testování Mimo Soutěž konat. Za 
těchto okolností požádá mezinárodní federace WADA o udělení výjimky z 
Testování Mimo Soutěž v souladu s jakýmkoli protokolem vydaným WADA. 

 

b) Testování moči; 
 

c) Testování krve; a 
 

d) Testování, které zachycuje dlouhodobý profil Sportovce, tj. program Biologický 
pas Sportovce. 

 

 

4.7 Analýza Vzorků, strategie zachování Vzorků a další analýza 

 

4.7.1 Antidopingové organizace požádají Laboratoře, aby analyzovaly Vzorky pro nabídku 
standardní analýzy na základě toho, zda byl Vzorek odebrán Při Soutěži nebo Mimo 
Soutěž. Antidopingové organizace mohou také zvážit provedení rozsáhlejší analýzy 
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Vzorků pro Zakázané látky nebo Zakázané metody nad rámec analýz obsažených 
(nebo požadovaných úrovní) v TDSSA na základě rizika sportu/disciplíny/země nebo 
jakýchkoli informací, které může Antidopingová organizace obdržet. 

 

4.7.2 Antidopingová organizace může požádat WADA o flexibilitu při implementaci 
minimálních úrovní analýzy specifikovaných pro Zakázané látky nebo Zakázané 
metody, jak je uvedeno v TDSSA. 

 

4.7.3 Antidopingová organizace vypracuje písemnou strategii k zachování Vzorků 
a dokumentaci vztahující se k odběru těchto Vzorků tak, aby k pozdějšímu datu 
umožnila další analýzu těchto Vzorků, a to v souladu s články Kodexu 6.5 a 6.6. Tato 
strategie bude splňovat požadavky Mezinárodního standardu pro Laboratoře 
a Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a osobních údajů a bude brát 
v úvahu účely analýzy Vzorků vymezené v článku 6.2 Kodexu, jakož i (bez omezení) 
následující prvky: 

 

a) doporučení Laboratoří a APMU; 
 

b) možnou potřebu pro retroaktivní analýzu ve spojení s programem Biologický pas 
Sportovce; 

 

c) nové detekční metody, které budou v budoucnu zavedeny a které se týkají 
Sportovce, sportu nebo disciplíny; 

 
d) Vzorky odebrané Sportovcům, kteří splňují některá nebo všechna kritéria 

stanovená v článku 4.5; 
 

e) veškeré další informace zpřístupněné Antidopingové organizaci odůvodňující 
dlouhodobé skladování nebo další analýzu Vzorků podle uvážení Antidopingové 
organizace. 

 
 
 
 

4.8 Shromažďování informací o místech pobytu 

 

4.8.1 Informace o místě pobytu není sama o sobě konečným cílem, ale spíše prostředkem 

k nějakému cíli, a to konkrétně k účinnému a efektivnímu vedení Testování bez 

předchozího oznámení. Když se proto Antidopingová organizace rozhodne, že 

potřebuje provést Testování (včetně Testování Mimo Soutěž) některých Sportovců, 

musí uvážit, kolik informací o místě pobytu těchto Sportovců potřebuje, aby mohla 

provést toto Testování efektivně a bez toho, aby je musela předem ohlašovat. 

Antidopingová organizace musí shromáždit veškeré informace o místě pobytu, které 

potřebuje, aby mohla provést Testování uvedené v jejím Plánu testování efektivně 

a účinně. Kromě toho musí být množství požadovaných informací o místě pobytu 

úměrné množství informací o místě pobytu a počtu případů, kdy má Antidopingová 

organizace v úmyslu Sportovce Testovat. 

 

4.8.2 V souladu s články 5.5 a 14.5 Kodexu mohou Antidopingové organizace shromažďovat 
informace o místě pobytu a budou používat ADAMS k provádění účinné Dopingové 
kontroly. Ve výsledku budou tyto informace automaticky k dispozici prostřednictvím 
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služby ADAMS agentuře WADA a dalším relevantním Antidopingovým organizacím, 
jejichž pravomoc pro testování se překrývá. Tyto informace musí: 

 

a) být neustále přísně důvěrné; 

 

b) být používány pro účely plánování, koordinace nebo provádění Dopingové 
kontroly; 

 

c) být relevantní pro Biologický pas Sportovce nebo jiné analytické výsledky; 
 

d) podporovat vyšetřování možného porušení antidopingových pravidel; a/nebo 
 

e) podporovat řízení vycházející z porušení antidopingových pravidel. 
 

4.8.3 Pokud Antidopingová organizace určí, že musí provést Testování Mimo Soutěž 
konkrétních Sportovců na základě Posouzení rizik (v souladu s článkem 4.2) 
a stanovení priorit (v souladu s články 4.3 až 4.7), pak musí zvážit, kolik informací 
o místě pobytu pro tyto Sportovce potřebuje, aby bylo možné efektivně provádět 
Testování bez předchozího oznámení. 

 

4.8.4  Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová organizace by měly zvážit přijetí 
„pyramidového“ nebo „víceúrovňového přístupu“, který umisťuje Sportovce do různých 
skupin podle místa pobytu, označovaných jako Registr pro Testování, Registr pro 
testování nižší úrovně nebo jako jiné skupiny, v závislosti na tom, kolik informací o 
místě pobytu potřebuje k provedení množství Testování, jež je pro tyto Sportovce 
vymezeno v Plánu testování. 

 

4.8.5 Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová organizace musí být schopny 
prokázat agentuře WADA, že při přidělování Sportovců do svých skupin (registrů) 
podle místa pobytu uplatňovaly vhodný přístup založený na riziku a že ve svých 
Plánech testování přidělily dostatečné množství Testů Mimo Soutěž, jak je vyžadováno 
v článcích 4.8.6.1 b) a 4.8.10.1 a).  

 

4.8.6 Registr pro Testování 

 

4.8.6.1 Nejvyšším stupněm je Registr pro Testování, který zahrnuje Sportovce, již 
jsou podrobeni největšímu počtu Testování, a jsou proto povinni poskytnout 
informace o místě pobytu v souladu s článkem 4.8.6.2. Na Sportovce 
v Registru pro Testování se vztahují Požadavky na hlášení míst pobytu 
článku 2.4 Kodexu. Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová 
organizace musí pro zařazení Sportovců do Registru pro Testování zvážit 
následující kritéria: 

 

a) Sportovci, kteří splňují kritéria uvedená v článcích 4.5.2 a 4.5.3; 
 

b) Sportovci, které mezinárodní federace nebo Národní antidopingová 
organizace plánují Testovat minimálně třikrát ročně Mimo Soutěž (buď 
samostatně, nebo v dohodnuté koordinaci s jinými Antidopingovými 
organizacemi, které jsou Orgánem pro Testování těchto Sportovců); 

 



 

       Strana 26 

 

c) Sportovci, kteří jsou součástí programu hematologického modulu 

Biologického pasu Sportovce Antidopingové organizace, jak požaduje 

TDSSA; 

 

d) Sportovci v registru pro Testování nižší úrovně, kteří nesplní příslušné 
požadavky na hlášení míst pobytu tohoto registru; 

 
e) Sportovci, pro které není k dispozici dostatek informací o místě pobytu 

pro mezinárodní federaci nebo Národní Antidopingovou organizaci 
k jejich vyhledání pro dané Testování z jiných zdrojů; 

 
f) Sportovci v Kolektivním sportu, kteří po určitou dobu (např. mimo 

sezónu) nejsou součástí Týmových aktivit; a 
 

g) Sportovci, kteří mají Zákaz činnosti. 
 

4.8.6.2 Sportovec, který je v Registru pro Testování, musí: 
 

a) čtvrtletně Poskytovat informace o místech pobytu, které poskytují přesné 
a úplné informace o místě pobytu Sportovce během nadcházejícího 
čtvrtletí, včetně určení, kde budou v daném čtvrtletí bydlet, trénovat a 
soutěžit, a podle potřeby tyto Informace o místech pobytu aktualizovat, 
aby mohly být přítomni pro Testování během daného čtvrtletí v časech a 
místech specifikovaných v příslušných Informacích o místech pobytu, jak 
je uvedeno v článku 4.8.8. Pokud tak neučiní, může to být prohlášeno za 
Nedodání informací o místech pobytu; a  

 

b) ve svém Poskytování informací o místech pobytu uvádět pro každý den 
v nadcházejícím čtvrtletí jeden konkrétní 60minutový časový úsek, kde 
budou k dispozici na konkrétním místě pro Testování, jak je uvedeno 
v článku 4.8.8.3. To žádným způsobem neomezuje povinnost Sportovce 
podle článku 5.2 Kodexu podrobit se Testování kdykoli a kdekoli na 
žádost Antidopingové organizace, která je jejich Orgánem pro Testování. 
Neomezuje to ani jejich povinnost poskytovat informace uvedené v 
článku 4.8.8.2 o místech jejich pobytu mimo tento 60minutový časový 
úsek. Pokud však Sportovec nebude na takovém místě k dispozici pro 
Testování během 60minutového časového úseku uvedeného pro daný 
den v Informacích o místech pobytu, může to být prohlášeno za 
Nezastižení na místě pobytu.  

 

[Poznámka k 4.8.6.2(b): Účelem 60minutového časového úseku je 
nastolit rovnováhu mezi nutností lokalizovat Sportovce pro Testování 
a nepraktičností i nespravedlivostí přimět Sportovce k potenciální 
odpovědnosti za Nezastižení na místě pobytu pokaždé, když se odchýlí 
od dříve deklarovaného plánu.] 

 

4.8.6.3 Antidopingové organizace, které jsou Orgánem pro Testování pro Sportovce 
v Registru pro Testování, u něj provedou Testování Mimo Soutěž s využitím 
Informací o místech pobytu Sportovce. Ačkoli Požadavky na hlášení míst 
pobytu článku 2.4 Kodexu zahrnují poskytnutí 60minutového časového 
úseku, Testování nebude omezeno na tento 60minutový časový úsek 
poskytnutý Sportovcem. Aby bylo zajištěno, že Testování Mimo Soutěž bude 
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pro Sportovce nepředvídatelné, zváží Antidopingové organizace 
k Otestování Sportovce také další informace o místě pobytu, např. pravidelné 
aktivity. 

 

4.8.6.4 Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová organizace, která vede 
Registr pro Testování, použije ADAMS k zajištění toho, aby: 

 

a) byly informace poskytnuté Sportovcem bezpečně uloženy; 
 

b) k informacím mohly přistupovat (i) oprávněné osoby jednající jménem 
mezinárodní federace nebo případně Národní Antidopingové organizace 
pouze v rozsahu nezbytně nutném; (ii) WADA; a (iii) jiné Antidopingové 
organizace, které jsou Orgánem pro Testování Sportovce v souladu s 
článkem 5.2 Kodexu; a 

 

c) byly informace vždy přísně důvěrné, byly používány výhradně pro účely 
uvedené v článku 5.5 Kodexu a byly zničeny v souladu s Mezinárodním 
standardem pro ochranu soukromí a osobních údajů, jakmile přestanou 
být relevantní. 

 

4.8.6.5 Sportovci spadající pod Orgán pro Testování Národní Antidopingové 

organizace a mezinárodní federace by měli být pouze v jednom Registru pro 

Testování, a proto by měli poskytovat pouze jednu sadu informací o místě 

pobytu. Pokud je Sportovec zahrnut do mezinárodního Registru pro 

Testování mezinárodní federace i do národního Registru pro Testování 

Národní Antidopingové organizace (nebo do Registru pro Testování více než 

jedné Národní Antidopingové organizace nebo více než jedné mezinárodní 

federace), pak každá z těchto organizací musí oznámit Sportovci, že je v 

jejich registru. Před tím se však mezi sebou musí dohodnout, které z nich 

Sportovec poskytne Informace o místech svého pobytu, a tato Antidopingová 

organizace bude správcem těchto informací. V každém oznámení zaslaném 

Sportovci musí být uvedeno, že má takový Sportovec poskytnout Informace 

o místech jeho pobytu pouze této Antidopingové organizaci (a ta bude poté 

tyto informace sdílet s dalšími Antidopingovými organizacemi, které jsou 

Orgánem pro Testování tohoto Sportovce).  

 

[Poznámka k 4.8.6.5: Pokud se příslušné Antidopingové organizace mezi 

sebou nemohou dohodnout, která z nich převezme odpovědnost za 

shromažďování informací o místě pobytu Sportovce a za jejich 

zpřístupňování ostatním Antidopingovým organizacím oprávněným Testovat 

Sportovce, pak by měla každá písemně vysvětlit WADA, jak se domnívají, že 

by záležitost měla být vyřešena, a WADA rozhodne na základě nejlepšího 

zájmu Sportovce. Rozhodnutí WADA bude konečné a nelze se proti němu 

odvolat.]  

 

 

4.8.7 Zařazování a vyřazování z Registru pro Testování 

 

4.8.7.1 Mezinárodní federace nebo Národní antidopingová organizace (podle 
potřeby) musí oznámit každému Sportovci určenému pro zařazení do jejího 
Registru pro Testování následující informace: 
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a) skutečnost, že byli zařazeni do jejího Registru pro Testování s účinkem 
od budoucího stanoveného data; 

 
b) požadavky na hlášení míst pobytu, které musí splňovat; 

 
c) Důsledky, pokud nesplní požadavky na hlášení míst pobytu; a 

 
d) že mohou být také testováni jinými Antidopingovými organizacemi, které 

mají pravomoc je testovat. 
 

[Poznámka k 4.8.7.1: Toto oznámení může být učiněno prostřednictvím 
národního svazu nebo národního olympijského výboru, pokud to považuje 
mezinárodní federace / Národní Antidopingová organizace za vhodné nebo 
účelné, a obvykle musí být učiněno s dostatečným předstihem před 
zařazením Sportovce do Registru pro Testování. Toto oznámení musí také 
vysvětlit, co musí Sportovec udělat, aby splnil Požadavky na hlášení míst 
pobytu článku 2.4 Kodexu (nebo jej odkázat na webovou stránku nebo jiný 
zdroj, kde tyto informace zjistí). Sportovci zařazení do Registru pro Testování 
musí být informováni a měli by být poučeni, aby porozuměli požadavkům na 
hlášení míst pobytu, které musí splňovat, fungování systému hlášení místa 
pobytu, důsledkům Nedodání informací o místech pobytu a Nezastižení na 
místě pobytu a o jejich právu napadnout obvinění z Nedodání informací o 
místech pobytu a Nezastižení na místě pobytu, která byla proti nim uplatněna. 

 

Antidopingové organizace by také měly být proaktivní, aby pomohly 

Sportovcům vyhnout se Nedodání informací o místech pobytu. Například 

mnoho Antidopingových organizací systematicky připomíná Sportovcům ve 

svém Registru pro Testování čtvrtletní lhůty pro Podávání informací 

o místech pobytu a poté s blížícím se termínem znovu kontaktují ty 

Sportovce, kteří ještě potřebné informace nepodali. Nicméně Sportovci 

zůstávají plně odpovědní za dodržování požadavků na podání těchto 

informací, bez ohledu na to, zda jim Antidopingová organizace takovou 

podporu poskytla, či nikoli.] 

 

4.8.7.2 Sportovci, kteří již nesplňují kritéria pro zařazení do Registru pro Testování, 
z něj budou vyřazeni. 

 

[Poznámka k 4.8.7.2: Příslušná pravidla mohou také vyžadovat zaslání 
oznámení o ukončení sportovní kariéry národnímu svazu Sportovce. Pokud 
Sportovec ukončí kariéru, ale poté se ke sportu vrátí, k době jeho 
nedostupnosti pro Testování Mimo Soutěž se pro účely výpočtu 
dvanáctiměsíčního období uvedeného v článku 2.4 Kodexu nepřihlíží.]   

 

4.8.7.3 Na Sportovce, který byl zařazen do Registru pro Testování, se nadále vztahují 
Požadavky na hlášení míst pobytu článku 2.4 Kodexu, pokud a dokud:  

 

a) jim každá Antidopingová organizace, která je vložila do svého Registru 
pro Testování, písemně neoznámí, že již nejsou určeni k zařazení do 
jejich Registru pro Testování; nebo  
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b) neodstoupí ze Soutěže v daném sportu v souladu s platnými pravidly 
a za tímto účelem písemně neupozorní každou Antidopingovou 
organizaci, která je zařadila do svého Registru pro Testování. 

 
 
 

4.8.8 Požadavky na Poskytování informací o místech pobytu 

 

4.8.8.1 Antidopingové organizace musí přezkoumat poskytnuté Informace o místech 

pobytu Sportovců, aby se zajistilo, že budou předloženy v souladu s články 
4.8.8.2 a 4.8.8.3. 

 

4.8.8.2 Antidopingová organizace, která shromažďuje Informace o místech pobytu 
Sportovce, může určit datum před prvním dnem každého čtvrtletí (tj. 1. ledna, 
1. dubna, 1. července a 1. října), kdy musí Sportovec v Registru pro 
Testování podat Informace o místech pobytu, které obsahují alespoň 
následující informace: 

 

[Poznámka k 4.8.8.2: Aby se usnadnilo plánování a připravenost na 
Testování v první den čtvrtletí (jak je uvedeno v článku 4.8.8.2), mohou 
Antidopingové organizace vyžadovat, aby byly informace o místě pobytu 
předkládány k datu, které je 15. dne měsíce předcházejícího čtvrtletí. 
Neuplatňují se však žádné důsledky za nedodání před prvním dnem čtvrtletí.]  

 

a) úplná poštovní adresa a osobní e-mailová adresa, kam může být 
Sportovci zasílána korespondence pro účely formálního oznámení. 
Jakékoli oznámení nebo jiný předmět zaslaný na tuto adresu se bude 
považovat za přijatý Sportovcem 7 dní po jeho uložení poštou a okamžitě 
po vygenerování/obdržení oznámení o zaslaném e-mailu (podle 
platných zákonů);  

 
 

[Poznámka k 4.8.8.2 a): Pro tyto účely by Sportovec měl uvést adresu, 
kde bydlí nebo jinak ví, že tam přijatá pošta bude okamžitě vyzvednuta. 
Antidopingové organizaci se doporučuje, aby doplnila toto základní 
ustanovení dalším oznámením a/nebo ustanoveními o „domnělém 
oznámení“ ve svých pravidlech (např. povolením použití faxu, e-mailu, 
SMS zprávy, schválených sociálních sítí nebo aplikací či jiných metod 
doručení oznámení; povolení dokladu o skutečném přijetí jako náhradě 
za domnělé přijetí; povolení doručení oznámení národnímu svazu 
Sportovce, pokud bude vráceno nedoručené z adresy poskytnuté 
Sportovcem). Cílem těchto ustanovení by mělo být zkrátit 
harmonogramy Nakládání s výsledky.] 

 

b) specifické potvrzení, že Sportovec rozumí tomu, že jejich poskytnuté 
Informace o místech pobytu budou sdíleny s jinými Antidopingovými 
organizacemi, které jsou jejich Orgánem pro Testování; 

 
c) za každý den během následujícího čtvrtletí úplnou adresu místa, kde 

bude Sportovec přes noc pobývat (např. domov, dočasné ubytování, 
hotel atd.); 
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d) pro každý den v průběhu příštího čtvrtletí název a adresu každého místa, 
kde bude Sportovec trénovat, pracovat nebo vykonávat jinou 
pravidelnou činnost (např. škola), a obvyklý časový rámec této 
pravidelné činnosti; a  

 

[Poznámka k 4.8.8.2 d): Tento požadavek se vztahuje pouze na činnosti, 
které jsou částí Sportovcova pravidelného režimu. Zahrnuje-li 
Sportovcův pravidelný režim např. trénink v tělocvičně, v bazénu, na 
dráze a pravidelnou návštěvu u fyzioterapeuta, pak postačí, když 
Sportovec zapíše názvy a adresy tělocvičny, bazénu, stadionu a 
fyzioterapeuta do svých Informací o místech pobytu a potom vymezí 
jejich obvyklé užívání, např. „Pondělí: 9–11 tělocvična, 13–17 tělocvična; 
úterý: 9–11 tělocvična, 16–18 tělocvična; středa: 9–11 dráha, 15–17 
fyzio; čtvrtek: 9–12 tělocvična, 16–18 dráha; pátek: 9–11 bazén, 15–17 
fyzio; sobota: 9–12 dráha, 13–15 bazén; neděle: 9–11 dráha, 15–17 
bazén”. Jestliže Sportovec v současné době netrénuje, měl to 
specifikovat ve svých poskytnutých Informacích o místech pobytu 
a upřesnit své další pravidelné činnosti, které bude vykonávat v příštím 
čtvrtletí, např. pracovní režim, docházka do školy, rehabilitace nebo jiný 
druh obvyklé činnosti, dále by měl uvést jméno a adresu každé lokality, 
kde tyto rutinní činnosti vykonává, a časový rámec, v němž je vykonává. 
 
V případě Kolektivního sportu nebo sportu, kde se soutěží a/nebo trénuje 
společně, se Sportovcovy pravidelné činnosti zařadí nejspíše do většiny, 
ne-li do všech Týmových aktivit.]  

 

e) rozvrh Sportovcových Soutěží nebo Akcí na příští čtvrtletí, včetně názvu 
a adresy každé lokality, kde Sportovec plánuje soutěžit, a to opět na celé 
příští čtvrtletí s udáním termínů a míst plánovaných soutěží. 

 

4.8.8.3 S výhradou článku 4.8.8.4 musí Poskytování informací o místech pobytu také 
zahrnovat pro každý den během následujícího čtvrtletí jeden konkrétní 
60minutový časový úsek mezi 5:00 a 23:00 každého dne, kdy bude 
Sportovec na určeném místě dostupný pro Testování. 

 

[Poznámka k 4.8.8.3: Sportovec si může vybrat, který 60minutový časový 
úsek mezi 5:00 a 23:00 pro tento účel použije, a to za předpokladu, že 
v průběhu příslušného časového úseku bude jakkoli dostupný pro 
Dopingového komisaře. Může to být místo, kde Sportovec bydlí, trénuje či 
Soutěží, nebo i jiné místo (např. kde pracuje nebo kam chodí do školy). 
Sportovec je oprávněn stanovit si 60minutový časový úsek, v jehož průběhu 
bude v hotelu, v obytném domě, v ohrazeném prostoru nebo na jiném místě, 
kam je za Sportovcem přístup označen nápisem, kde je vrátný nebo 
bezpečnostní služba. Je na Sportovci, aby zajistil přístup na místo ve 
vybraném 60minutovém úseku bez předchozího upozornění Sportovce. 
Sportovec si může určit i dobu, kdy se podílí na Týmových aktivitách. 
V každém případě však jakékoli porušení toho, že nebude dostupný a 
k dispozici pro Testování, a to na určeném místě a v určeném časovém 
úseku, bude znamenat Nezastižení na místě pobytu.] 

 

4.8.8.4 Jediná výjimka z článku 4.8.8.3 nastane tehdy, pokud (ale pouze pokud) jsou 

v relevantním čtvrtletí data, v nichž má Sportovec v plánu soutěžit na Akci 
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(kromě jakýchkoli Akcí pořádaných Organizátorem významné Akce), 

a Antidopingová organizace, která Sportovce zařadila do Registru pro 

Testování, je přesvědčena, že má z jiných zdrojů dostatek informací o tom, 

kde bude Sportovec v těchto datech k nalezení pro Testování, pak 

Antidopingová organizace, která Sportovce zařadila do Registru pro 

Testování, může upustit od článku 4.8.8.2, který požaduje určení 

60minutového časového úseku s ohledem na tato data („Data Při Soutěži”). 

Pokud do svého Registru pro Testování zařadila Sportovce mezinárodní 

federace i Národní Antidopingová organizace, pak bude určující rozhodnutí 

mezinárodní federace, zda upustit od tohoto požadavku s ohledem na Data 

Při Soutěži. Pokud se od požadavku na určení 60minutového časového 

úseku s ohledem na Data Při Soutěži upustilo a Sportovec specifikoval 

v Poskytování informací o místech pobytu řadu dat, v nichž předpokládal, že 

budou Při Soutěži (a proto na tato data neurčil 60minutý časový úsek), 

a pokud byl potom vyloučen ze Soutěže před uplynutím těchto dat, pak 

zbývající data už nejsou Data Při Soutěži a Sportovec musí aktualizovat 

Poskytování informací o místech pobytu, aby poskytl veškeré nezbytné 

informace pro tato data, včetně 60minutového časového úseku, jak je 

uvedeno v článku 4.8.8.3. 

 

4.8.8.5 Sportovec má povinnost zajistit, aby poskytl veškeré informace požadované 
v Poskytování informací o místech pobytu, jak je uvedeno v článcích 4.8.8.2 
a 4.8.8.3, a to co nejpřesněji a dostatečně podrobně, aby umožnil jakékoli 
Antidopingové organizaci, která chce Sportovce Testovat, Sportovce 
lokalizovat, a to v daný den čtvrtletí v dobu a na místech specifikovaných 
Sportovcem v jeho Poskytování informací o místech pobytu pro tento den, 
mimo jiné během 60minutového časového úseku uvedeného pro daný den v 
Poskytování informací o místech pobytu. 

 
 

a) Přesněji řečeno, Sportovec musí poskytnout dostatečné informace, aby 
umožnil Dopingovému komisaři dané místo najít, aby do něj měl přístup 
a Sportovce zde našel bez předchozího upozornění Sportovci. Pokud 
tak neučiní, může být stíhán za Nedodání informací o místech pobytu 
a/nebo (vyžádají-li si to okolnosti) za vyhýbání se odběru Vzorku podle 
článku 2.3 Kodexu a/nebo za Podvádění či za Pokus o Podvádění při 
Dopingové kontrole podle článku 2.5 Kodexu. Antidopingová organizace 
bude v každém případě uvažovat o Cíleném Testování tohoto Sportovce. 

 

[Poznámka k 4.8.8.5(a): Prohlášení jako např. „běh v Černém lese” jsou 

velice nedostatečná a pravděpodobně budou hodnocena jako Nedodání 

informací o místech pobytu. Podobně je tomu při specifikování lokality, 

kterou Dopingový komisař nemůže najít (např. pro „omezený přístup” 

zastavěný budovami), i ten bude pravděpodobně hodnocen jako 

Nedodání informací o místech pobytu. Antidopingová organizace musí 

být schopna určit míru nedostatečnosti informací v Poskytování 

informací o místech pobytu nebo může alternativně objevit 

nedostatečnost informací ve chvíli, kdy se pokouší Sportovce Testovat a 

není schopna jej najít. Věc bude v obou případech posuzována jako 

Nedodání informací o místech pobytu a/nebo (budou-li to vyžadovat 

okolnosti) jako vyhýbání se odběru Vzorku podle článku 2.3 Kodexu 
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a/nebo jako Podvádění či Pokus o Podvádění při Dopingové kontrole 

podle článku 2.5 Kodexu. Další informace o požadavcích na poskytování 

Informací o místech pobytu lze nalézt v pokynech WADA pro 

implementaci efektivního programu Testování. Pokud nebude Sportovec 

přesně vědět, kde bude po celou dobu nadcházejícího čtvrtletí, musí 

podat alespoň nejlepší informaci opírající se o to, co on sám pro tuto 

relevantní dobu očekává, a potom tuto informaci, je-li to zapotřebí, 

aktualizovat v souladu s článkem 4.8.8.5.]   

 

b) Pokud je Sportovec testován během 60minutového časového úseku, 
musí zůstat u Dopingového komisaře, dokud nebude dokončen odběr 
Vzorků, i když to trvá déle než 60minutový časový úsek. Pokud tak 
neučiní, bude to považováno za zjevné porušení článku 2.3 Kodexu 
(odmítnutí nebo neposkytnutí odběru Vzorku). 

 

c) Pokud Sportovec není k dispozici pro Testování na začátku 
60minutového časového úseku, ale je k dispozici pro Testování později 
po uplynutí 60minutového časového úseku, měl by Dopingový komisař 
odebrat Vzorek a neměl by nahlásit pokus jako neúspěšný pokus 
o Testování, ale měl by nahlásit podrobnosti o zpoždění dostupnosti 
Sportovce. Jakýkoli vzorec chování tohoto typu by měl být vyšetřován 
jako možné porušení antidopingového pravidla vyhýbání se odběru 
Vzorku podle článku 2.3 Kodexu nebo podle článku 2.5 Kodexu. Může 
to také vést k Cílenému Testování Sportovce. Pokud není Sportovec 
k dispozici pro Testování během svého určeného 60minutového 
časového úseku v místě určeném pro tento časový úsek pro daný den, 
bude odpovědný za Nezastižení na místě pobytu, i když se jej podaří 
později v ten den lokalizovat a Vzorek od něj bude úspěšně odebrán. 

 
d) Když Dopingový komisař dorazí na místo určené pro 60minutový časový 

úsek a Sportovec tam není, pak by měl Dopingový komisař na tomto 
místě zůstat po zbývající dobu 60minutového časového úseku a během 
toho udělat to, co je za daných okolností přiměřené a možné, aby se 
pokusil Sportovce najít. Pokyny k tomu, co je za takových okolností 
přiměřené, jsou v pokynech WADA pro implementaci efektivního 
programu Testování. 

 

[Poznámka k 4.8.8.5(d): Pokud Sportovec nebyl nalezen navzdory 
přiměřenému úsilí Dopingového komisaře a do konce vyhrazeného 
60minutového časového úseku zbývá už jen 5 minut, pak jako poslední 
možnost může Dopingový komisař (ale nemusí) Sportovci zavolat (za 
předpokladu, že ten uvedl své telefonní číslo ve svých Informacích 
o místech pobytu), aby zjistil, zda se nachází v uvedeném místě. Pokud 
Sportovec na výzvu Dopingového komisaře odpoví a v daném místě je 
k dispozici (nebo v jeho bezprostřední blízkosti) pro okamžité Testování 
(tj. v časovém úseku 60 minut), měl by Dopingový komisař na Sportovce 
počkat a odebrat od něj Vzorek jako obvykle. Dopingový komisař by však 
měl také pečlivě zaznamenat všechny okolnosti, aby bylo možné 
rozhodnout, zda by mělo být provedeno jakékoli další vyšetřování. 
Dopingový komisař by měl zejména zaznamenat všechna fakta 
naznačující, že mohlo dojít k podvádění nebo manipulaci s močí nebo 
krví Sportovce v době, která uplynula mezi telefonním hovorem 
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a odběrem Vzorku. Pokud Sportovec odpoví na výzvu Dopingového 
komisaře a nenachází se na určeném místě ani v bezprostřední blízkosti, 
a nemůže tedy poskytnout Vzorek k Testování v časovém úseku 60 
minut, měl by Dopingový komisař podat Zprávu o neúspěšném pokusu.]   

 

4.8.8.6 Pokud dojde ke změně okolností tak, že poskytnuté Informace o místech 

pobytu už nejsou přesné či úplné, jak to požaduje článek 4.8.8.5, musí 

Sportovec provést aktualizaci tak, aby tyto informace v systému byly opět 

přesné a úplné. Sportovec musí vždy především aktualizovat své 

Poskytování informací o místech pobytu, aby vždy zobrazovalo každou 

změnu v každém dni příslušného čtvrtletí, a to změny a) v době nebo místě 

60minutového časového úseku specifikovaného v článku 4.8.8.3; a/nebo b) 

v místě, kde přenocoval. Sportovec musí ohlásit aktualizaci podle změněných 

okolností co nejdříve a v každém případě před 60minutovým časovým 

úsekem specifikovaným v hlášení na příslušný den. Pokud tak neučiní, může 

být stíhán za Nedodání informací o místech pobytu a/nebo (vyžádají-li si to 

okolnosti) za vyhýbání se odběru Vzorku podle článku 2.3 Kodexu, a/nebo za 

Podvádění nebo za Pokus o Podvádění při Dopingové kontrole podle článku 

2.5 Kodexu. Antidopingová organizace bude v každém případě uvažovat o 

Cíleném Testování tohoto Sportovce. 

 

[Poznámka k 4.8.8.6: Antidopingová organizace, která shromažďuje 
Sportovcovo Poskytování informací o místech pobytu, by si měla opatřit 
vhodné mechanismy (např. telefon, fax, Internet, e-mail, textové zprávy, 
schválené sociální sítě nebo aplikace), aby ulehčila podávání takovýchto 
aktualizací. Je povinností každé Antidopingové organizace, která je Orgánem 
pro Testování Sportovce, zajistit si, že zkontroluje veškeré aktualizace 
podané Sportovcem dříve, než bude proveden pokus o odběr Sportovcova 
Vzorku založený na jeho Poskytování informací o místech pobytu. Aby však 
nedošlo k pochybnostem, Sportovec, který aktualizuje svůj 60minutový 
časový úsek na určitý den předcházející původnímu 60minutovému 
časovému úseku, se musí podrobit Testování v původním 60minutovém 
časovém úseku, pokud je lokalizován pro Testování v průběhu tohoto 
časového úseku.]  

 

4.8.9 Dostupnost pro Testování 
 

4.8.9.1 Každý Sportovec se musí kdykoli a kdekoli podrobit Testování na žádost 
Antidopingové organizace s pravomocí Testování. Kromě toho musí být 
Sportovec zařazený do Registru pro Testování konkrétně přítomen 
a dostupný pro Testování v jakémkoli daném dni v průběhu 60minutového 
časového úseku uvedeného pro tento den v Poskytování informací o místech 
pobytu, a to na místě, které Sportovec určil pro tento časový úsek.  

 

[Poznámka k 4.8.9.1: Aby Testování bylo účinné v odstrašování i 
v odhalování podvádění, mělo by být co nejméně předvídatelné. Záměrem 
zavedení 60minutového časového úseku není omezit Testování pouze na 
tento časový interval, ale spíše:   

 

a) vyjasnit, kdy se nezdařený pokus o Sportovcovo Testování bude počítat 
za Nezastižení na místě pobytu; 
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b) zaručit, že Sportovce bude možné nalézt a Vzorek bude možné odebrat 
alespoň jednou denně (což by mělo odradit od dopingu, nebo jej 
přinejmenším znesnadnit); 

 

 
c) zvýšit spolehlivost ostatních Sportovcem poskytovaných informací 

o místě pobytu a pomoci tak Antidopingové organizaci lokalizovat 
Sportovce pro Testování mimo 60minutový časový úsek. Tento 
60minutový časový úsek „připoutává” Sportovce k určité lokalitě v daný 
den. V kombinaci s informacemi, které musí Sportovec rovněž 
poskytnout, např. kde bude přenocovat, trénovat, soutěžit či provádět 
další pravidelné činnosti během toho dne, by měla být Antidopingová 
organizace schopna lokalizovat Sportovce k Testování mimo 
60minutový časový úsek; a 

 

d) vytvořit užitečné antidopingové informace, např. jestli Sportovec 
pravidelně určuje časové úseky s velkými mezerami mezi nimi, a/nebo 
mění svůj časový úsek a/nebo místo pobytu na poslední chvíli. Na takové 
informace se lze spolehnout jako na základ pro Cílené testování 
takového Sportovce.] 

 

4.8.10 Registry pro Testování nižší úrovně 

 

4.8.10.1  Úroveň pod Registrem pro Testování je tzv. Registr pro Testování nižší 
úrovně (Testing Pool), který by měl zahrnovat Sportovce, od nichž jsou 
vyžadovány určité informace o místě pobytu, aby bylo možné Sportovce 
vyhledat a Otestovat. To zahrnuje přinejmenším adresu přenocování, rozvrh 
Soutěže/Akce a pravidelné tréninkové aktivity. Na Sportovce v Registru pro 
Testování nižší úrovně se nevztahují požadavky článku 2.4 Kodexu. 
Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová organizace musí pro 
zařazení Sportovců do tohoto Registru pro Testování nižší úrovně zvážit 
následující kritéria: 

 

a) Sportovci, které mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová 
organizace plánují Otestovat nejméně jednou ročně Mimo Soutěž    
(buď samostatně, nebo v dohodnuté koordinaci s jinými 
Antidopingovými organizacemi, které jsou Orgánem pro Testování 
těchto Sportovců); 

 
b) Sportovci ze sportů, kde je dostatek informací o místech pobytu, aby 

podle nich bylo možné tyto Sportovce lokalizovat pro Testování 
prostřednictvím pravidelných týmových Soutěží/Akcí a Týmových 
aktivit.  

 

4.8.10.2  Pokud je trénink ve sportu organizován a prováděn spíše kolektivně než 

individuálně a zahrnuje Týmové aktivity, může mezinárodní federace nebo 

Národní Antidopingová organizace rozhodnout, že stačí do Registru pro 

Testování nižší úrovně zahrnout Sportovce jako součást týmu. Avšak 

v obdobích, kdy nejsou naplánovány žádné Týmové aktivity (např. mimo 

sezónu) nebo kdy se Sportovec neúčastní Týmových aktivit (např. když se 

rehabilituje po zranění), může být pravidly nebo postupy mezinárodní 

federace nebo Národní Antidopingové organizace vyžadováno, aby 
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Sportovec poskytl podrobnější a osobitější informace o místech pobytu, aby 

během těchto období umožnil Testování bez předchozího oznámení tohoto 

Sportovce. Pokud požadované informace o místě pobytu nejsou dostatečné 

k provedení Testování bez předchozího oznámení během těchto období, 

bude Sportovec zařazen do Registru pro Testování a budou platit Požadavky 

na hlášení míst pobytu článku 2.4 Kodexu. 

 

4.8.10.3 Aby bylo zajištěno vedení a poskytování přesných informací o místech pobytu 
Sportovce v Registru pro Testování nižší úrovně, musí mezinárodní federace 
nebo Národní Antidopingová organizace v rámci svých pravidel a postupů 
zahrnovat vhodné a přiměřené důsledky, neuvedené v článku 2.4 Kodexu, 
pro jednotlivé Sportovce nebo týmy, kteří jsou součástí Registru pro 
Testování nižší úrovně, pokud: 

 

a) informace o místě pobytu nejsou poskytnuty ke dni uvedenému 
v pravidlech; nebo 

 
b) informace o místě pobytu nejsou po pokusu o Otestování shledány 

přesnými; nebo  
 

c) jsou získány informace, které jsou v rozporu s poskytnutými informacemi 
o místě pobytu. 

 

[Poznámka k 4.8.10.3: Tyto důsledky mohou navíc vést k povýšení Sportovce 
do Registru pro Testování, jak je popsáno v článku 4.8.6.1 d).]   

 

4.8.10.4  Místa pobytů Sportovců by měla být také evidována v systému ADAMS, aby 

byla zajištěna lepší koordinace Testování mezi Antidopingovými 

organizacemi. Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingová 

organizace mohou rovněž požadovat harmonogramy Poskytování informací 

o místech pobytu s pravidelnějšími termíny, např. týdně, měsíčně nebo 

čtvrtletně, v rámci svých pravidel nebo postupů, které lépe vyhovují potřebám 

a požadavkům Týmových aktivit v příslušném sportu. 

 

4.8.10.5 Sportovci určení pro zařazení do Registru pro Testování nižší úrovně musí 
být mezinárodní federací a Národní Antidopingovou organizací předem 
informováni o svém zařazení do Registru pro Testování nižší úrovně, 
požadavcích na hlášení míst pobytu a důsledcích, které se na ně vztahují. 

 

4.8.11 Ostatní Registr(y) 

 

4.8.11.1 Mezinárodní federace a Národní Antidopingové organizace mohou zavést 
další registry pro Sportovce, kteří nesplňují kritéria článku 4.5.2, a kde může 
mezinárodní federace a Národní Antidopingová organizace definovat 
omezené požadavky na hlášení míst pobytu. Na Sportovce v těchto 
registrech se nevztahují Požadavky na hlášení míst pobytu článku 2.4 
Kodexu. 

 

 

4.8.12 Výběr Sportovců pro různé registry s nahlášenými místy pobytu a koordinace mezi 
mezinárodními federacemi a Národními Antidopingovými organizacemi. 
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4.8.12.1 Každá mezinárodní federace a Národní Antidopingová organizace mohou 
podle vlastního uvážení vybrat, který Sportovec se dostane do jakého registru 
s nahlášenými místy pobytu. Mezinárodní federace a Národní Antidopingová 
organizace však musí být schopny prokázat, že provedly řádné posouzení 
příslušných rizik, nezbytné stanovení priorit v souladu s články 4.2 až 4.7 a 
že přijaly příslušná kritéria na základě výsledků tohoto posouzení.  

 

4.8.12.2  Jakmile si mezinárodní federace a Národní Antidopingová organizace vybere 
Sportovce do svého Registru pro Testování, bude sdílet a vést seznam 
Sportovců prostřednictvím ADAMS s příslušnou mezinárodní federací a 
Národní Antidopingovou organizací.  

 

4.8.12.3  Pokud je Sportovec v jednom registru s nahlášenými místy pobytu své 
mezinárodní federace a v jiném registru s nahlášenými místy pobytu pro svou 
Národní Antidopingovou organizaci, musí poskytovat informace o svých 
místech pobytu a vyhovět tomu registru, který má vyšší požadavky na hlášení 
míst pobytu. 

 

4.8.12.4  Mezinárodní federace a Národní Antidopingové organizace musí koordinovat 
výběr registru s nahlášenými místy pobytu Sportovce a aktivity Testování, 
aby nedocházelo ke zdvojování a maximalizovalo se využívání zdrojů. V 
důsledku takové koordinace a efektivnosti zdrojů musí zvážit buď 
mezinárodní federace, nebo Národní antidopingová organizace přidání více 
Sportovců do svého Registru pro Testování nebo Registru pro Testování 
nižší úrovně, aby bylo zajištěno provádění více Testování „rizikových“ 
Sportovců. 

 

4.8.12.5 Každá mezinárodní federace a každá Národní Antidopingová organizace 
musí: 

 

a) pravidelně podle potřeby přezkoumávat a aktualizovat svá kritéria pro 
zařazení Sportovců do svého Registru pro Testování a Registrů pro 
Testování nižší úrovně k zajištění toho, že zůstanou vhodná pro daný 
účel, tj. že mají podchyceny všechny příslušné Sportovce. Musí zohlednit 
kalendář Soutěží/Akcí na příslušné období a změnit nebo zvýšit počet 
Sportovců v Registru pro Testování nebo Registru pro Testování nižší 
úrovně před zahájením významné Akce (např. olympijských her, 
paralympijských her, mistrovství světa a dalších Akcí s více 
sporty/disciplínami), aby bylo zajištěno, že se tito zúčastnění Sportovci 
podrobí dostatečné úrovni Testování Mimo Soutěž v souladu s jakýmkoli 
Posouzením rizik; 

 

b) pravidelně (alespoň čtvrtletně) přezkoumat seznam Sportovců ve svém 

Registru pro Testování a Registrech pro Testování nižší úrovně, aby bylo 

zajištěno, že každý tam uvedený Sportovec nadále splňuje příslušná 

kritéria. Sportovci, kteří již nesplňují kritéria, by měli být z Registru pro 

Testování a Registru pro Testování nižší úrovně vyřazeni a Sportovci, 

kteří nyní kritéria splňují, by měli být přidáni. Mezinárodní federace a 

Národní Antidopingová organizace musí uvědomit takové Sportovce o 

změně jejich postavení a neprodleně zpřístupnit nový seznam Sportovců 

v příslušném registru. 
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4.8.13 Organizátoři významných Akcí 
 

4.8.13.1  Pro období, kdy Sportovci přejdou pod Orgán pro Testování Organizátora 
významné Akce, platí: 

 

a) jsou-li v Registru pro Testování, pak má Organizátor významné Akce 
v tomto období právo přístupu k jejich Poskytování informací o místech 
pobytu tak, aby mohl sám provést jejich Testování Mimo Soutěž; nebo 

 

b) pokud v Registru pro Testování nejsou, pak může Organizátor významné 

Akce přijmout specifická pravidla platná pro tyto Akce, která budou 

požadovat, aby Sportovci poskytovali takovéto informace o svých 

místech pobytu pro relevantní období, a to na dobu, již budou považovat 

za nezbytnou a přiměřenou, aby se provedlo jejich Testování. 
 

4.8.14 Povinnosti ohledně hlášení míst pobytu 

 

4.8.14.1 Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení článku 4.8: 
 

a) mezinárodní federace může navrhnout (a Národní antidopingová 
organizace s tím může souhlasit) delegování některých nebo všech 
povinností mezinárodní federace vyplývajících z článku 4.8 na Národní 
Antidopingovou organizaci nebo Koordinátora Dopingové kontroly 
s výhradou bodu f) níže; 

 
b) mezinárodní federace může delegovat některé nebo všechny své 

povinnosti týkající se hlášení pobytů vyplývající z článku 4.8 na 
Sportovcův národní svaz nebo Koordinátora Dopingové kontroly 
s výhradou bodu f) níže; nebo 

 
c) Národní Antidopingová organizace může delegovat některé nebo 

všechny své povinnosti týkající se hlášení míst pobytů vyplývající 
z článku 4.8 na Sportovcův národní svaz, Koordinátora Dopingové 
kontroly nebo na jinou vhodnou Antidopingovou organizaci s pravomocí 
nad příslušným Sportovcem s výhradou bodu f) níže; 

 

d) pokud neexistuje vhodná Národní Antidopingová organizace, povinnosti 
Národní Antidopingové organizace ohledně hlášení míst pobytu 
převezme Národní olympijský výbor, jak je stanoveno v článku 4.8; a 

 

e) pokud WADA zjistí, že mezinárodní federace nebo Národní 
Antidopingová organizace (podle potřeby) nevykonává některé nebo 
všechny své povinnosti ohledně hlášení míst pobytů, jak stanovuje 
článek 4.8, WADA může delegovat některé nebo všechny tyto povinnosti 
na jinou vhodnou Antidopingovou organizaci; 

 

f) Antidopingová organizace (ať už mezinárodní federace, Národní 
Antidopingová organizace nebo jiná Antidopingová organizace 
s pravomocí nad dotyčným Sportovcem), která deleguje své povinnosti 
(zcela nebo zčásti) na národní svaz nebo Koordinátora Dopingové 
kontroly, zůstává v konečném důsledku odpovědná za jednání a/nebo 
opomenutí takového subjektu, kterému delegovala pravomoci. 
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4.8.14.2 Národní svaz musí ze všech sil pomáhat své mezinárodní federaci a/nebo 
Národní Antidopingové organizaci (podle potřeby) ve shromažďování 
Poskytování informací o místech pobytu Sportovců, kteří jsou podřízení 
pravomoci národního svazu, včetně (bez omezení) speciálních opatření 
v jejich pravidlech pro tyto účely. 

 

4.8.14.3 Sportovec se může rozhodnout, že bude delegovat úkoly spojené 
s podáváním Poskytování informací o místech pobytu (a/nebo s jejich 
aktualizací) třetí straně, jako je trenér, manažer nebo národní svaz, a to za 
předpokladu, že třetí strana s takovýmto delegováním souhlasí. 
Antidopingová organizace shromažďující Sportovcova Poskytování informací 
o místech pobytu může požadovat, aby jí byl předán písemný záznam takto 
dohodnutého delegování podepsaný oběma partnery, příslušným 
Sportovcem i třetí delegovanou stranou.  

 

[Poznámka k 4.8.14.3: Sportovec, který se podílí např. na Kolektivním sportu 
nebo na jiném sportu, kde soutěžení a/nebo trénink probíhá na kolektivním 
základě, může delegovat úkol podávat Poskytování informací o místech 
pobytu na zástupce družstva, např. na trenéra, manažera nebo na národní 
svaz. Skutečně, pro své pohodlí a lepší účinnost, může Sportovec v 
takovémto sportu pověřit vypracováváním Poskytování informací o místech 
pobytu zástupce svého družstva, a to nejen s ohledem na dobu společné 
Týmové aktivity, ale i s ohledem na dobu, kdy není s družstvem, samozřejmě 
za podmínky, že s tím družstvo bude souhlasit. Za takovýchto okolností bude 
Sportovec muset sdělovat družstvu informace o vlastním individuálním místě 
pobytu v příslušné době, aby doplnil informace, které poskytuje ve vztahu k 
Týmovým aktivitám.] 

 

4.8.14.4 Avšak ve všech případech, včetně případů Sportovců z Kolektivních sportů: 
 

a) každý Sportovec v Registru pro Testování zůstává po celou dobu 

odpovědný za vypracování přesného a úplného Poskytování informací o 

místech pobytu, ať už každé hlášení vypracovává osobně, nebo deleguje 

tento úkol na třetí stranu. Nikdo se nebude moci bránit nařčení z 

Nedodání informací o místech pobytu tím, že Sportovec delegoval tuto 

povinnost na třetí osobu a že třetí osoba nedodržela uplatňované 

požadavky; a  
 

b) takový Sportovec zůstává po celou dobu osobně odpovědný za to, že 

zajistí, aby byl k dispozici pro Testování na místě pobytu uvedeném 

v Poskytování informací o místech pobytu. Nikdo se nebude moci bránit 

nařčení z Nezastižení na místě pobytu tím, že Sportovec delegoval 

povinnost podávat informace o místech pobytu za relevantní období na 

třetí osobu a že ta třetí osoba nedodržela požadavek podat správnou 

informaci nebo že neaktualizovala předtím podanou informaci tak, aby 

zajistila, že informace o místě pobytu v Poskytování informací o místech 

pobytu na příslušný den bude aktuální a přesná.  

 

[Poznámka k 4.8.14.4: Pokud je např. pokus o Testování Sportovce 
v průběhu 60minutového časového úseku určeného v době příslušné 
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Týmové aktivity neúspěšný kvůli tomu, že oficiální hlášení o činnosti družstva 
bylo chybné, nebo kvůli tomu, že nebyla provedena aktualizace předchozí 
informace, či pokud se Týmová aktivita změnila, může být družstvo za 
takovéto porušení vystaveno sankci podle platných pravidel mezinárodní 
federace, ale sám Sportovec bude ještě odpovědný za Porušení povinnosti 
informovat o místech pobytu. Tak to musí být, protože pokud je Sportovec 
schopen dávat vinu svému družstvu za to, že nebyl dostupný k Testování na 
místě určeném jeho družstvem, pak bude schopen vyhnout se i odpovědnosti 
za hlášení míst pobytu k Testování. Je samozřejmé, že družstvo má stejný 
zájem jako Sportovec zajistit si přesné vyplnění Poskytování informací o 
místech pobytu a vyhnout se jakýmkoli Porušením povinnosti informovat o 
místech pobytu na straně Sportovce.] 

 

4.9 Koordinace s jinými Antidopingovými organizacemi  
 

4.9.1  Antidopingové organizace budou koordinovat Testování se snahami jiných 

Antidopingových organizací, jejichž pravomoci pro Testování se překrývají, aby se 

maximalizovala účinnost těchto společných úsilí a zabránilo se zbytečnému opakování 

Testování konkrétních Sportovců a aby se zajistilo, že jsou Sportovci soutěžící na 

Mezinárodních Akcích vhodně předem otestováni. Antidopingové organizace musí 

zejména: 

 

a) Konzultovat s jinými relevantními Antidopingovými organizacemi tak, aby 
koordinovaly své činnosti v Testování (včetně výběru registru pro hlášení míst 
pobytu Sportovce a Plánů testování, které mohou zahrnovat Testování Mimo 
Soutěž před hlavní Akcí) a vyhnuly se zdvojování testů. O rolích 
a odpovědnostech za Testování při Akcích by mezi nimi měla být předem 
uzavřena jasná dohoda v souladu s článkem 5.3 Kodexu. Pokud takováto dohoda 
není možná, rozhodne o této záležitosti WADA v souladu s principy vymezenými 
v Příloze H – Testování při Akcích. 

 

b) Do 21 dnů od odběru Vzorku zadat do formuláře Dopingové kontroly do systému 
ADAMS všechny odebrané Vzorky. 

 

c) Sdílet prostřednictvím ADAMS informace o požadavcích na hlášení míst pobytu 
Sportovci tam, kde se překrývají pravomoci Testování. 

 
d) Sdílet prostřednictvím ADAMS informace o programech Biologických pasů 

Sportovce tam, kde se překrývají pravomoci Testování. 
 

e) Sdílet informace o Sportovcích tam, kde se překrývají pravomoci Testování. 
 

4.9.2 Antidopingové organizace mohou uzavřít smlouvu s jinými Antidopingovými 
organizacemi nebo Delegovanými třetími stranami, aby fungovaly jako Koordinátor 
Dopingové kontroly nebo Orgány pro Odběr Vzorků jejich jménem. V rámci smlouvy 
může provádějící Antidopingová organizace (která je pro tento účel Orgánem pro 
Testování) určit, jak bude Orgán pro Odběr Vzorků, jednající podle Mezinárodního 
standardu pro Testování a Vyšetřování, postupovat, když bude odběr Vzorků probíhat 
jejím jménem. 

 

[Poznámka k 4.9.2: Mezinárodní standard pro Testování a Vyšetřování přiznává 
pravomoc například v souvislosti s kritérii, jež se mají zachovávat při potvrzování 
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Sportovcovy identity (článek 5.3.4), s okolnostmi, kdy může být dovoleno opožděné 
hlášení do Místnosti Dopingové kontroly (článek 5.4.4), kdo smí být přítomen 
v průběhu Odběru Vzorku (článek 6.3.3), s kritérii pro zajištění, že každý odebraný 
Vzorek je uchováván způsobem, který zajišťuje jeho neporušenost, identitu a 
bezpečnost před přepravou z Místnosti Dopingové kontroly (článek 8.3.1), a kdy 
směrnice, jimiž se má řídit Dopingový komisař, stanoví, zda nastaly výjimečné 
okolnosti, které znamenají, že by se měl přerušit Odběr Vzorku, jenž nedosáhl 
Vyhovující specifické hmotnosti pro analýzu (článek F.4.5), a sdílení získaných 
informací/znalostí (článek 11).]  

 

4.9.3 Antidopingové organizace by měly konzultovat a spolupracovat navzájem, s WADA, 
s organizacemi prosazujícími zákony a s dalšími relevantními orgány proto, aby 
získávaly, rozvíjely a sdělovaly informace a znalosti, které mohou být užitečné při 
tvorbě Plánu testování, a to v souladu s článkem 11.  

 

 

 

 

5.0 Oznámení Sportovcům 

 

5.1 Cíl 
 

Cílem je zajistit, aby Sportovec, který byl vybrán pro Testování, byl řádně informován o odběru 
Vzorku, jak je uvedeno v článku 5.3.1 a 5.4.1, že práva daného Sportovce zůstávají 
zachována, že neexistuje žádná možnost manipulovat se Vzorkem, který má být poskytnut, a 
že oznámení je zdokumentováno. 

 

 

5.2 Obecná ustanovení 
 

Oznámení Sportovcům začíná v okamžiku, když Orgán pro odběr Vzorků iniciuje oznámení 
vybranému Sportovci, a končí, když se Sportovec dostaví do Místnosti dopingové kontroly 

nebo když dojde k možnému Porušení pravidel Sportovce. Mezi hlavní činnosti patří:  
 
 

a) jmenování Dopingových komisařů, Asistentů a dalšího Personálu pro odběr Vzorků, kteří 
jsou dostateční k zajištění Testování bez předchozího oznámení a nepřetržitého 
sledování Sportovců, jimž bylo oznámeno, že byli vybráni, aby poskytli Vzorek;  

 
b) vyhledání Sportovce a potvrzení jeho totožnosti; 

 
c) informování Sportovce o tom, že byl vybrán k odběru Vzorku, a poučení o jeho právech 

a povinnostech; 
 

d) neustálé sledování Sportovce od okamžiku oznámení až do příjezdu do určené Místnosti 
Dopingové kontroly; a 

 
e) zdokumentování oznámení nebo pokusu o předání oznámení. 

 

 

5.3 Požadavky předcházející oznámení Sportovcům  
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5.3.1 S výjimkou mimořádných a ospravedlnitelných okolností bude základní metodou 
odběru Vzorků vždy Testování bez předchozího oznámení. Sportovec musí být první 
Osobou, které bude oznámeno, že byla vybrána pro odběr Vzorků, kromě případů, kdy 
je vyžadován předchozí kontakt s třetí stranou, jak je uvedeno v článku 5.3.7. Aby bylo 
zajištěno, že Testování bude probíhat na základě Testování bez předchozího 
oznámení, Orgán pro Testování (a Orgán pro odběr Vzorků, pokud je jiný) musí zajistit, 
aby rozhodnutí o výběru Sportovce byla před Testováním sdělena pouze těm, kteří to 
nutně potřebují vědět, aby takové Testování proběhlo. Každé takové oznámení třetí 
straně bude provedeno bezpečným a důvěrným způsobem, aby nehrozilo, že se 
Sportovec o jakémkoli oznámení o jeho výběru pro odběr Vzorku předem dozví. U 
Testování Při Soutěži k takovému oznámení dojde na konci Soutěže, ve které 
Sportovec soutěží.  

 

[Poznámka k 5.3.1: Je třeba vyvinout maximální úsilí, aby se zajistilo, že zaměstnanci 
Místa Akce nebo místa tréninku nebudou předem vědět, že může proběhnout 
Testování. Pro národní svaz nebo jiný orgán není ospravedlnitelné vyžadovat, aby se 
Testování Sportovců pod jeho jurisdikcí předem oznamovalo, aby při takovémto 
Testování mohl být přítomen jejich zástupce.] 

 

5.3.2 Orgán pro odběr Vzorků jmenuje a zplnomocní Personál pro odběr Vzorků k provádění 
nebo asistování při Odběru Vzorků, který je vyškolen pro přidělenou odpovědnost, 
nemá s výsledky Odběru Vzorků střet zájmů a není Nezletilý. 

 

5.3.3 Personál pro odběr Vzorků musí mít oficiální pověřovací dokumentaci, vystavenou 
Orgánem pro odběr Vzorků, který dokládá oprávnění k odběru Sportovcových Vzorků, 
jako autorizační dopis od Orgánu pro Testování. Dopingoví komisaři musí mít dále 
doplňkovou identifikaci, k níž patří jejich jména a fotografie (tj. identifikační průkaz od 
Orgánu pro odběr Vzorků, řidičský průkaz, zdravotní průkaz, pas nebo podobný doklad 
prokazující platnou totožnost) a datum ukončení platnosti této identifikace. 

 

5.3.4 Orgán pro Testování nebo jinak Orgán pro odběr Vzorků stanoví kritéria pro ověření 

totožnosti Sportovce vybraného k poskytnutí Vzorku. To zajišťuje, že vybraný 

Sportovec je právě tím Sportovcem, který obdržel oznámení o odběru. Nebude-li 

Sportovec snadno identifikovatelný, může být požádána třetí strana, aby jej 

identifikovala, a podrobnosti takovéto identifikace budou zdokumentovány. 

 

5.3.5 Orgán pro odběr Vzorků, Dopingový komisař nebo Asistent, podle potřeby, lokalizuje 
vybraného Sportovce a naplánuje přístup a načasování oznámení, přičemž musí brát 
v úvahu specifické okolnosti daného sportu, Soutěže, tréninku apod. i příslušnou 
situaci. 

 

5.3.6 Orgán pro odběr Vzorků, Dopingový komisař nebo Asistent zdokumentují pokus(y) 
předat Sportovci oznámení a výsledky takového pokusu (takových pokusů). 

 

5.3.7 Orgán pro odběr Vzorků, Dopingový komisař nebo Asistent, podle potřeby, zváží, zda 
je nutné informovat třetí stranu o oznámení dříve, než je oznámení předáno Sportovci, 
a to v následujících situacích: 

 

a) pokud to vyžaduje postižení Sportovce (viz příloha A – Úpravy pro postižené 
Sportovce); 

 
b) je-li Sportovec nezletilý (viz příloha B – Úpravy pro Sportovce, kteří jsou Nezletilí); 
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c) je-li pro oznámení vyžadován a dostupný tlumočník; 

 
d) je-li to nutné k pomoci Personálu pro odběr Vzorků s identifikací Sportovce, který 
má být testován, a k oznámení tomuto Sportovci, že je povinen poskytnout Vzorek.  

 

[Poznámka k 5.3.7: Je povoleno oznámit třetí straně, že bude provedeno Testování 
nezletilých nebo Sportovců s postižením. K oznámení Dopingové kontroly se však 
nepožaduje přítomnost třetí strany (např. lékaře družstva), pokud není taková pomoc 
nutná. Pokud se požaduje, aby byla třetí strana informována před oznámením, měla 
by být tato třetí strana doprovázena Dopingovým komisařem nebo Asistentem, aby 
předali oznámení Sportovci.] 

 

 

5.4 Požadavky pro oznámení Sportovcům 

 

5.4.1 Poté, co byl proveden počáteční kontakt, Orgán pro odběr Vzorků, Dopingový komisař 
nebo Asistent, podle potřeby, zajistí, aby Sportovec a/nebo třetí strana (pokud se to 
požaduje v souladu s článkem 5.3.7) byl(a) informován(a): 

 

a) že je Sportovec vyzván, aby se podrobil odběru Vzorku; 
 

b) o orgánu, pod jehož pravomocí bude odběr Vzorku proveden; 
 

c) o typu odběru Vzorku a o všech podmínkách, které je třeba před odběrem Vzorku 
dodržet;  

 

d) o Sportovcových právech, včetně práva: 

(i) mít zástupce a v případě nutnosti i tlumočníka, který jej bude doprovázet 
v souladu s článkem 6.3.3 a); 

 
(ii) požádat o dodatečné informace týkající se procesu odběru Vzorku; 

 
(iii) z vážných důvodů požádat o odklad příchodu do Místnosti Dopingové 

kontroly v souladu s článkem 5.4.4; a 
 

(iv) požádat o modifikaci, jak stanoví Příloha A – Úpravy pro postižené Sportovce. 
 

e) o Sportovcových povinnostech, včetně následujících požadavků: 
 

(i) zůstat pod přímým dohledem Dopingového komisaře nebo Asistenta po 
celou dobu od prvního okamžiku kontaktu s Dopingovým komisařem / 
Asistentem až do dokončení procesu odběru Vzorku; 

 
(ii) předložit průkaz totožnosti v souladu s článkem 5.3.4; 

 
(iii) postupovat v souladu s procedurami odběru Vzorků (přičemž Sportovec by 

měl být poučen o možných důsledcích Porušení pravidel); a 
 

(iv) dostavit se okamžitě k odběru Vzorku, pokud není vážný důvod k odkladu, 
jak je stanoveno v souladu s článkem 5.4.4. 
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f) o umístění Místnosti Dopingové kontroly; 
 

g) o tom, že pokud Sportovec před odebráním Vzorku požije jídlo nebo tekutiny, je 
to na jeho vlastní riziko; 

 
h) o tom, že se nemá nadměrně zavodňovat, protože to by mohlo vést ke zpoždění 

při poskytování vyhovujícího Vzorku; a 
 

i) o tom, že Vzorek moči, který Sportovec poskytne Personálu pro odběr Vzorků, 
musí být první močí, která opustí Sportovcovo tělo po předání oznámení, to 
znamená, že se nesmí vymočit ve sprše nebo jinde před tím, než poskytne Vzorek 
Personálu pro odběr Vzorků. 

 

5.4.2 Po navázání osobního kontaktu Dopingový komisař / Asistent: 

 

a) bude mít od počátku tohoto kontaktu až do chvíle, kdy Sportovec opustí Místnost 
Dopingové kontroly po ukončení Odběru Vzorku, Sportovce po celou dobu pod 
nepřetržitým dohledem;  

 
b) prokáže Sportovci svoji totožnost, a to dokladem, který stanoví článek 5.3.3; a  

 

c) ověří totožnost Sportovce, a to podle kritérií stanovených v článku 5.3.4. Potvrzení 
Sportovcovy totožnosti jakoukoli jinou metodou nebo nemožnost Sportovcovu 
totožnost ověřit bude zdokumentováno a předloženo Orgánu pro Testování. V 
případech, kdy je nemožné ověřit Sportovcovu totožnost podle kritérií 
stanovených v článku 5.3.4, Orgán pro Testování rozhodne, zda je vhodné 
pokračovat v souladu s Přílohou A – Přezkum možného Porušení pravidel 
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky. 

 

5.4.3 Dopingový komisař / Asistent nechá Sportovce podepsat příslušný formulář, že 
oznámení potvrzuje a přijímá. Pokud Sportovec odmítne podepsat, že obdržel 
oznámení, nebo se přijetí oznámení vyhýbá, Dopingový komisař / Asistent, pokud to 
lze, Sportovce poučí o Důsledcích Porušení pravidel a Asistent (pokud není přítomen 
Dopingový komisař) sdělí okamžitě všechna relevantní fakta Dopingovému komisaři. 
Je-li to možné, Dopingový komisař bude pokračovat v odběru Vzorku. Dopingový 
komisař pak v podrobné zprávě zdokumentuje fakta a sdělí okolnosti Orgánu pro 
Testování. Ten pak vykoná jednotlivé kroky, které jsou předepsány v Příloze A – 
Přezkum možného Porušení pravidel Mezinárodního standardu pro Nakládání 
s výsledky. 

 

5.4.4 Dopingový komisař / Asistent může na základě vlastního uvážení zvážit jakýkoli 
oprávněný požadavek třetí strany nebo jakýkoli požadavek Sportovce o povolení 
dostavit se do Místnosti Dopingové kontroly později po potvrzení a přijetí oznámení, 
a/nebo o dočasné opuštění Místnosti Dopingové kontroly po příchodu, a může 
takovéto povolení udělit, pokud bude Sportovec nepřetržitě doprovázen a bude pod 
přímým dohledem v průběhu celého odkladu. Dočasný odchod z Místnosti Dopingové 
kontroly je možné povolit pro následující činnosti: 

 

a) U Testování Při Soutěži: 
 

(i) účast na vyhlášení vítězů; 
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(ii) splnění závazku vůči sdělovacím prostředkům; 
 

(iii) účast v dalších Soutěžích; 
 

(iv) zklidnění po zátěži; 
 

(v) nezbytné lékařské ošetření; 
 

(vi) vyhledání zástupce a/nebo tlumočníka; 
 

(vii) získání fotografické identifikace; nebo 
 

(viii) jiné rozumné okolnosti, o nichž rozhodne Dopingový komisař, který přitom 
přihlédne k pokynům Orgánu pro Testování. 

 
b) U Testování Mimo Soutěž: 

 
(i) vyhledání zástupce; 

 

(ii) dokončení tréninku; 

 

(iii) nezbytné lékařské ošetření; 
 

(iv) získání fotografické identifikace; nebo 
 

(v) jiné rozumné okolnosti, o nichž rozhodne Dopingový komisař, který přitom 
přihlédne k pokynům Orgánu pro Testování. 

 

5.4.5 Dopingový komisař / Asistent odmítne Sportovcovu žádost o odložení příchodu, pokud 
nebude možné Sportovce v průběhu tohoto odkladu nepřetržitě pozorovat.  

 

5.4.6  Dopingový komisař / Asistent nebo jiný Personál pro odběr Vzorků zdokumentuje 
veškeré důvody k odložení příchodu do Místnosti Dopingové kontroly a/nebo důvody 
k opuštění Místnosti Dopingové kontroly, které si mohou vyžádat další přešetření 
Orgánem pro odběr Vzorků. 

 

5.4.7 Pokud se Sportovec dostaví pozdě do Místnosti Dopingové kontroly z jiných důvodů, 
než uvádí článek 5.4.4, a/nebo kvůli nedodržení povinnosti Sportovce zůstat pod 
neustálým dohledem, ale přijde před odchodem Dopingového komisaře, Dopingový 
komisař oznámí možné Nedodržení pravidel. Pokud je to možné, Dopingový komisař 
přistoupí k odběru Vzorku. Orgán pro Testování prošetří možné Nedodržení pravidel v 
souladu s Přílohou A – Přezkum možného Porušení pravidel Mezinárodního standardu 
pro Nakládání s výsledky. 

 

5.4.8 Pokud Personál pro odběr Vzorků zpozoruje nějakou věc, která by mohla i jen 

potenciálně ohrozit odběr Vzorku, Dopingový komisař případné okolnosti oznámí 

a zdokumentuje. Pokud to bude Dopingový komisař považovat za přiměřené, zváží, 

zda je vhodné od Sportovce odebrat další Vzorek. Orgán pro Testování prošetří možné 

Nedodržení pravidel v souladu s Přílohou A – Přezkum možného Porušení pravidel 

Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky. 
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6.0 Příprava Odběru Vzorku 

 

6.1 Cíl 
 

Připravit Odběr Vzorku způsobem, který zajišťuje, že odebírání bude moci proběhnout účinně 
a efektivně včetně dostatečných zdrojů, tj. personálu a materiálu. 

 

6.2 Obecná ustanovení 
 

 

Příprava na Odběr Vzorku začíná zavedením systému získávání relevantních informací pro 
úspěšný průběh odběru a končí potvrzením, že Materiál pro odběr Vzorku odpovídá 
předepsaným kritériím. Hlavní činnosti jsou:    

 

a) stanovení systému zaznamenání podrobností o Odběru Vzorku; 
 

b) stanovení kritérií pro to, kdo může být v průběhu Odběru Vzorku přítomen;  

 

c) zajištění, aby Místnost Dopingové kontroly splňovala minimálně kritéria předepsaná 
v článku 6.3.2; a 

 
d) zajištění, aby Materiál pro Odběr Vzorku splňoval minimálně kritéria předepsaná v článku 

6.3.4. 
 

 
 
 
6.3 Požadavky na přípravu Odběru Vzorku 

 

6.3.1 Orgán pro Testování, Koordinátor Dopingové kontroly nebo Orgán pro odběr Vzorků 
stanoví systém pro získávání veškerých informací potřebných pro zajištění toho, aby 
mohl Odběr Vzorku proběhnout účinně, včetně zajištění zvláštních požadavků a potřeb 
pro postižené Sportovce (jak je uvedeno v Příloze A – Úpravy pro postižené 
Sportovce), jakož i potřeb pro Sportovce, kteří jsou Nezletilí (jak uvádí Příloha B – 
Úpravy pro Sportovce, kteří jsou Nezletilí). 

 

6.3.2 Dopingový komisař musí využít Místnost Dopingové kontroly, která přinejmenším 
zajišťuje Sportovcovo soukromí a podle možností v průběhu trvání Odběru Vzorku 
slouží výhradně jen jako Místnost Dopingové kontroly. Každé významnější odchýlení 
od těchto kritérií musí Dopingový komisař zaznamenat. Pokud Dopingový komisař určí, 
že Místnost Dopingové kontroly není vhodná, musí vyhledat alternativní místo, které 
splňuje výše uvedená minimální kritéria. 

 

6.3.3 Orgán pro Testování nebo Orgán pro odběr Vzorků stanoví kritéria pro to, kdo může 
být kromě Personálu pro odběr Vzorku přítomen během Odběru Vzorku. Tato kritéria 
budou minimálně zahrnovat: 

 

a) nárok Sportovce na to, aby mohl být v průběhu celého Odběru Vzorku doprovázen 
zástupcem a/nebo tlumočníkem, s výjimkou, kdy Sportovec poskytuje Vzorek 
moči; 
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b) nárok postiženého Sportovce, aby mohl být doprovázen zástupcem, jak je 
uvedeno v Příloze A – Úpravy pro postižené Sportovce; 

 
c) nárok Nezletilého Sportovce (jak je uvedeno v Příloze B – Úpravy pro Sportovce, 

kteří jsou Nezletilí) a nárok dohlížejícího Dopingového komisaře / Asistenta mít 
zástupce, který by pozoroval dohlížejícího Dopingového komisaře / Asistenta, 
když Nezletilý Sportovec poskytuje Vzorek moči, ale bez toho, že by tento 
zástupce pozoroval přímo poskytování Vzorku, leda že by si to Nezletilý Sportovec 
výslovně přál; 

 
d) pozorovatele WADA na základě Programu nezávislých pozorovatelů WADA nebo 

případně auditora WADA; a/nebo 
 

e) oprávněnou Osobu, která se účastnila školení Personálu pro odběr Vzorků nebo 
auditu Orgánu pro odběr Vzorků. 

 

[Poznámka k 6.3.3 d) a e): Pozorovatel WADA / auditor a/nebo oprávněná osoba 
nebudou přímo pozorovat poskytování Vzorku moči.] 

 

6.3.4 Orgán pro odběr Vzorků bude používat pouze takový Materiál pro odběr Vzorku moči 
a krve, který minimálně splňuje následující požadavky. Musí: 

 

a) mít jednoznačný systém číslování zabudovaný do všech lahviček, nádobek, 
zkumavek nebo jiných pomůcek používaných k zapečetění Vzorků a čárový kód 
nebo podobný datový kód, který splňuje požadavky ADAMS, na příslušném 
Materiálu pro odběr Vzorku; 

 
b) mít systém zapečetění chránící proti Podvodné manipulaci; 

 

c) zajistit, aby Sportovcova totožnost nebyla patrná ze samotného materiálu; 
 

d) zajistit, aby byly všechny materiály čisté a zapečetěné před tím, než je Sportovec 
použije; 

 

e) být vyroben z materiálu a systému zapečetění, který je schopen odolat 
podmínkám manipulace a prostředí, ve kterém bude materiál používán nebo 
kterému bude vystaven, mimo jiné včetně přepravy, Laboratorní analýzy 
a dlouhodobého zmrazeného skladování až do doby promlčení; 

 

f) být vyroben z materiálu a systému zapečetění, který  
 

(i) bude udržovat integritu (chemické a fyzikální vlastnosti) Vzorku pro 
Analytické Testování; 

 
(ii) bude odolávat teplotám -80 °C pro moč a krev. Testy prováděné za účelem 

stanovení integrity za podmínek mrazu musí používat matrici, která bude 
uložena v lahvičkách, nádobkách nebo zkumavkách se Vzorkem, tj. krev 
nebo moč; 

 
(iii) vydrží minimálně tři (3) cykly zmrazení/rozmrazení; 
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g) obsahovat lahvičky, nádobky a zkumavky na Vzorky A a B, které jsou průhledné, 
aby byl viditelný Vzorek; 

 
h) mít systém zapečetění, který umožňuje Sportovci a Dopingovému komisaři ověřit, 

že je Vzorek správně zapečetěn v lahvičkách nebo nádobkách na Vzorky A i B;  
 

i) mít zabudovanou funkci (funkce) identifikace zabezpečení, která umožňuje ověřit 
pravost materiálu; 

 

j) být v souladu s normami vydanými Mezinárodní asociací pro leteckou dopravu 
(IATA) pro přepravu lidských Vzorků, které zahrnují Vzorky moči a/nebo krve, aby 
se zabránilo úniku během letecké přepravy; 

 
k) být vyrobeny podle mezinárodně uznávaného procesu certifikovaného podle ISO 

9001, který zahrnuje systémy řízení kvality;  
 

l) být možné, aby byl znovu zapečetěn po prvotním otevření Laboratoří pomocí 
nového jedinečného systému zapečetění chránícího proti Podvodné manipulaci s 
jedinečným systémem číslování, aby byla dlouhodobě zachována integrita Vzorku 
a Řetězce přepravy Vzorků v souladu s požadavky Mezinárodního standardu pro 
Laboratoře pro dlouhodobé uložení Vzorku a další analýzu;  
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m) projít otestováním ve zkušebně, která je nezávislá na výrobci a je akreditována podle 

ISO 17025, aby se minimálně potvrdilo, že zařízení splňuje kritéria stanovená 

v bodech b), f), g), h), i) , j) a l) výše; 

 

n) jakákoli úprava materiálu nebo systému zapečetění vybavení vyžaduje opětovné 

otestování, aby bylo zajištěno, že i nadále splňuje stanovené požadavky podle 

výše uvedeného bodu m); 
 

Pro odběry Vzorků moči: 
 

o) mít kapacitu obsahu pro minimálně 85 ml objemu moči v každé lahvičce nebo 
nádobce A a B; 

 
p) mít vizuální značení na lahvičkách nebo nádobkách A a B a na sběrné nádobce 

s uvedením: 
 

(i) minimálního objemu moči požadovaného pro každou lahvičku nebo nádobku 
A a B, jak je uvedeno v příloze C – Odběr moči; 

 
(ii) maximální úrovně objemu, který umožňuje expanzi při zmrazení, aniž by 

došlo k narušení lahvičky, nádobky nebo systému zapečetění; a 
 

(iii) úrovně Vyhovujícího množství moči pro analýzu na odběrné nádobce; 
 

q) obsahovat částečný systém zapečetění s ochranou proti Podvodné manipulaci 
s jedinečným číslovacím systémem pro dočasné zapečetění Vzorku 
s nedostatečným objemem v souladu s Přílohou E – Vzorky moči – Nedostatečný 
objem; 

 

Pro odběry Vzorků krve: 
 

r) mít schopnost odebírat, skladovat a přepravovat krev v oddělených zkumavkách 
a nádobkách A a B; 

 

s) pro analýzu Zakázaných látek nebo Zakázaných metod v plné krvi nebo plazmě 
a/nebo pro profilování parametrů krve musí mít zkumavky A a B kapacitu obsahu 
minimálně 3 ml krve a musí obsahovat EDTA jako antikoagulant; 

 
t) pro analýzu Zakázaných látek nebo Zakázaných metod v séru musí mít zkumavky 

A a B kapacitu obsahu minimálně 5 ml krve a musí obsahovat inertní polymerní 
gel odlučovače séra a faktor aktivace srážení; a 

 

[Poznámka k 6.3.4 s) a t): Pokud byly v příslušném Mezinárodním standardu, 
Technickém dokumentu nebo pokynech WADA uvedeny konkrétní zkumavky, pak 
použití alternativních zkumavek, které splňují podobná kritéria, bude před použitím 
pro odběr Vzorku ověřeno se zapojením příslušné Laboratoře (Laboratoří) a 
schváleno WADA.] 
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u) pro přepravu Vzorků krve musí být zajištěno, aby skladovací a přepravní zařízení 
a záznamník teploty splňovaly požadavky uvedené v příloze I – Odběr, skladování 
a přeprava Vzorků krve pro biologický pas Sportovce. 

 

[Poznámka k 6.3.4: Důrazně se doporučuje, aby předtím, než bude materiál komerčně 
dostupný zúčastněným stranám, byl takový materiál distribuován antidopingové 
komunitě, která může zahrnovat Sportovce, Orgány pro Testování, Orgány pro odběr 
Vzorků, Personál pro odběr Vzorků a Laboratoře, aby poskytly zpětnou vazbu a 
zajistily, že materiál vyhovuje danému účelu.]  

 

 

7.0 Provádění Odběru Vzorku 

 

7.1 Cíl 
 

Provádět Odběr Vzorku způsobem, který zajišťuje integritu, bezpečnost a identitu Vzorku 
a respektuje soukromí a důstojnost Sportovce. 

 

7.2 Obecná ustanovení 
 

Odběr Vzorku začíná vymezením celkové odpovědnosti za průběh Odběru Vzorku a končí ve 
chvíli, kdy byly Vzorky odebrány a zabezpečeny a kdy byla zkompletována dokumentace k 
odběru Vzorku. Hlavní činnosti jsou: 

 

a) příprava k odběru Vzorku; 
 

b) odběr a zabezpečení Vzorku; a 
 

c) zdokumentování odběru Vzorku. 
 

7.3 Požadavky předcházející odběru Vzorku  
 

7.3.1 Za celkové vedení a průběh Odběru Vzorku odpovídá Orgán pro Odběr Vzorků se 
zvláštní odpovědností delegovanou na Dopingového komisaře. 

 

7.3.2 Dopingový komisař zajistí, aby byl Sportovec informován o svých právech 
a povinnostech, které jsou specifikovány v článku 5.4.1. 

 

7.3.3 Dopingový komisař / Asistent Sportovci doporučí, aby příliš nepil, a to s ohledem na 

požadavek poskytnout Vzorek s vhodnou Specifickou hmotností pro analýzu. 

 

7.3.4  Antidopingová organizace stanoví kritéria týkající se toho, jaké položky mohou být 
v Místnosti Dopingové kontroly zakázány. Tato kritéria minimálně zakazují poskytování 
alkoholu nebo jeho konzumaci v rámci Místnosti Dopingové kontroly. 

 

7.3.5  Sportovec smí opustit Místnost Dopingové kontroly, jen když je pod neustálým 

dohledem Dopingového komisaře nebo Asistenta a se souhlasem Dopingového 

komisaře. Ten zváží každý rozumný požadavek Sportovce na to, aby mohl opustit 

Místnost Dopingové kontroly, jak to specifikují články č. 5.4.4, 5.4.5 a 5.4.6, dokud není 

Sportovec schopen poskytnout Vzorek. 
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7.3.6 Dá-li Dopingový komisař Sportovci souhlas k opuštění Místnosti Dopingové kontroly, 
pak se musí Dopingový komisař se Sportovcem domluvit na následujících podmínkách 
odchodu:  

 

a) účel Sportovcova opuštění Místnosti Dopingové kontroly; čas jeho návratu 
(případně návratu po ukončení odsouhlasené činnosti); 

 
b) že Sportovec musí zůstat po celou dobu pod neustálým dohledem; 

 
c) že se Sportovec nevymočí, dokud se nevrátí zpět do Místnosti Dopingové 

kontroly; a 
 

d) Dopingový komisař zaznamená čas Sportovcova odchodu a návratu. 
 

7.4 Požadavky na odběr Vzorku  
 

7.4.1  Dopingový komisař odebere Sportovci Vzorek v souladu s následujícími postupy pro 
konkrétní druh Odběru Vzorku: 

 

a) Příloha C: Odběr Vzorků moči; 
 

b) Příloha D: Odběr Vzorků krve; 
 

c) Příloha I: Odběr, skladování a přeprava Vzorků krve pro Biologický pas Sportovce. 
 

7.4.2  Dopingový komisař zaznamená podrobně jakékoli chování Sportovce a/nebo Osob 

spojených se Sportovcem či anomálie, které by i jen potenciálně znevažovaly Odběr 

Vzorku. Pokud je to vhodné, Orgán pro Testování uplatní Přílohu A – Přezkum 

možného Porušení pravidel Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky. 

 

7.4.3  Existují-li pochyby o původu nebo autenticitě Vzorku, bude Sportovec vyzván 
k poskytnutí dodatečného Vzorku. Pokud Sportovec poskytnutí dodatečného Vzorku 
odmítne, Dopingový komisař okolnosti odmítnutí podrobně zdokumentuje a Orgán pro 
Testování uplatní Přílohu A – Přezkum možného Porušení pravidel Mezinárodního 
standardu pro Nakládání s výsledky. 

 

7.4.4  Dopingový komisař poskytne Sportovci příležitost zaznamenat své námitky týkající se 
vedení Odběru Vzorku. 

 

7.4.5 O průběhu Odběru Vzorku budou zaznamenány přinejmenším následující informace: 
 

a) datum a oznámení, jméno a podpis oznamujícího Dopingového 
komisaře / Asistenta; 

 
b) čas příchodu Sportovce do Místnosti Dopingové kontroly a případně dočasné 

odchody a návraty; 
 

c) datum a čas zapečetění každého odebraného Vzorku a datum a čas dokončení 
celého procesu odběru Vzorku (tj. čas, kdy Sportovec podepíše prohlášení ve 
spodní části formuláře Dopingové kontroly); 

 
d) jméno Sportovce; 
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e) datum narození Sportovce; 
 

f) pohlaví Sportovce; 
 

g) prostředky, kterými je ověřena totožnost Sportovce (např. cestovní pas, řidičský 
průkaz nebo akreditace Sportovce), včetně ověření totožnosti třetí stranou (která 
je také identifikována); 

 
h) Sportovcova domovská adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo; 

 
i) sport a disciplína Sportovce (v souladu s TDSSA); 

 
j) jméno Sportovcova trenéra a lékaře (je-li relevantní); 

 
k) kód Vzorku a odkaz na výrobce materiálu pro odběr; 

 

l) typ Vzorku (moč, krev apod.); 
 

m) typ Testu (Při Soutěži nebo Mimo Soutěž); 
 

n) jméno a podpis svědčícího Dopingového komisaře nebo Asistenta; 
 

o) jméno a podpis Komisaře pro odběr krve (je-li relevantní); 
 

p) informace o neúplném Vzorku, podle článku E.4.4; 
 

q) informace o Vzorku požadované Laboratoří (tj. u Vzorku moči jeho objem 
a specifická hmotnost); 

 
r) medikace a doplňky aplikované v sedmi (7) předchozích dnech a (pokud je 

odebraný Vzorek Vzorkem krve) krevní transfuze v předchozích třech (3) 
měsících, a to podle prohlášení Sportovce; 

 
s) u Vzorku krve pro Biologický pas Sportovce zaznamená Dopingový 

komisař / Komisař pro odběr krve informace podle Přílohy I – Odběr, skladování 
a přeprava Vzorků krve pro Biologický pas Sportovce; 

 
t) jakékoli odchylky při postupu odběru, např. pokud bylo poskytnuto předběžné 

oznámení; 
 

u) komentáře nebo připomínky Sportovce týkající se průběhu Odběru Vzorku, 

nahlášené Sportovcem;  

 

v) souhlas Sportovce se zpracováním údajů z odběru Vzorku a popis takového 
zpracování v souladu s Mezinárodním standardem pro ochranu soukromí 
a osobních údajů; 

 
w) Sportovcův souhlas nebo nesouhlas k použití Vzorku nebo Vzorků pro výzkumné 

účely; 
 

x) jméno a podpis Sportovcova zástupce (je-li to relevantní), podle článku 7.4.6;  
 

y) jméno a podpis Sportovce; 
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z) jméno a podpis Dopingového komisaře; 

 

aa) název Orgánu pro Testování; 
 

bb) název Orgánu pro odběr Vzorků; 
 

cc) název Orgánu pro Nakládání s výsledky; a 
 

dd) název Koordinátora Dopingové kontroly (je-li to relevantní). 
 

[Poznámka k 7.4.5: Všechny výše uvedené informace nemusí být konsolidovány 
v jediném formuláři Dopingové kontroly, ale mohou být shromážděny během Odběru 
Vzorků a/nebo v jiné oficiální dokumentaci, jako je samostatný formulář oznámení 
a/nebo doplňující zpráva.] 

 

7.4.6  Na závěr Odběru Vzorku podepíše Sportovec a Dopingový komisař příslušnou 
dokumentaci, aby vyjádřili souhlas s tím, že dokumentace přesně odráží podrobnosti 
Sportovcova Odběru Vzorku, včetně jakýchkoli námitek vyjádřených Sportovcem. 
Pokud je přítomen zástupce Sportovce, který byl svědkem odběru, musí dokumentaci 
také podepsat. 

 

7.4.7 Sportovci bude nabídnuta kopie záznamů o Odběru Vzorku, které Sportovec podepíše 
elektronicky nebo jiným způsobem. 

 

 

 

8.0 Bezpečnost / administrativa po provedení testu  
 

8.1 Cíl 
 

Zajistit, aby byly všechny Vzorky odebrané v Místnosti Dopingové kontroly a dokumentace 
z odběru Vzorku bezpečně uloženy, dříve než budou z Místnosti Dopingové kontroly odeslány. 

 

8.2 Obecná ustanovení 
 

Administrativa po provedení testu začíná momentem, kdy Sportovec poté, co odevzdá svůj 
Vzorek či Vzorky, opustí Místnost Dopingové kontroly, a končí přípravou všech odebraných 
Vzorků a s odběrem Vzorků související dokumentace pro přepravu. 

 

8.3 Požadavky na bezpečnost / administrativu po provedení testu 

 

8.3.1 Orgán pro Odběr Vzorků stanoví kritéria zaručující, že každý odebraný Vzorek bude 
uložen způsobem, který chrání jeho neporušenost, identitu a bezpečnost před 
přepravou z Místnosti Dopingové kontroly. Tato kritéria budou minimálně obsahovat 
podrobnou a zdokumentovanou zprávu o lokalitě, kde budou Vzorky uloženy, kdo 
bude správcem Vzorků a/nebo zda je ke Vzorkům povolen přístup. Dopingový 
komisař zajistí, aby byly Vzorky uloženy v souladu s těmito kritérii. 
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8.3.2 Orgán pro odběr Vzorků vypracuje systém pro zaznamenávání Řetězce přepravy 
Vzorků a dokumentace pro odběr Vzorků, aby bylo zajištěno, že je dokumentace pro 
každý Vzorek vyplněna a že se s ní bude bezpečně zacházet. To zahrnuje potvrzení, 
že jak Vzorky, tak dokumentace k odběru Vzorků dorazily na zamýšlená místa určení. 
Laboratoř ohlásí jakékoli nesrovnalosti týkající se stavu Vzorků Orgánu pro Testování 
při příjezdu v souladu s Mezinárodním standardem pro Laboratoře. 

 

[Poznámka k 8.3.2: Informace o tom, jak je Vzorek uložen před odjezdem z Místnosti 
Dopingové kontroly, lze zaznamenat například do hlášení Dopingového komisaře.] 

 

8.3.3  Orgán pro odběr Vzorků vypracuje systém, který zabezpečí, pokud to bude 

požadováno, aby byly Laboratoři, která bude provádět analýzu, poskytnuty pokyny 

o tom, jaký druh analýzy se bude provádět. Antidopingová organizace navíc poskytne 

Laboratoři informace pro zprávu o výsledcích a pro statistické účely, jak to požadují 

články 7.4.5 c), f), i), k), l), m), q), r), w), aa), bb) a cc), a uvede, zda je požadováno 

zachování Vzorků v souladu s článkem 4.7.3. 
 

9.0 Přeprava Vzorků a dokumentace 
 

9.1 Cíl 
 

a) Zajistit, aby Vzorky a příslušná dokumentace dorazily do Laboratoře, která bude provádět 
analýzu, v řádných podmínkách tak, aby se pro analýzu učinilo vše nezbytné; a  

 
b) zajistit včasným a bezpečným způsobem dokumentaci z Odběru Vzorku, kterou zasílá 

Dopingový komisař Orgánu pro Testování.  
 

9.2 Obecná ustanovení 
 

9.2.1 Přeprava začíná okamžikem, kdy Vzorky a příslušná dokumentace opouští Místnost 
Dopingové kontroly, a končí potvrzením převzetí Vzorků a dokumentace z Odběru 
Vzorku na místech jejich určené destinace.  

 

9.2.2 Hlavní činnost se soustředí na bezpečnost přepravy Vzorků a příslušné dokumentace 
do Laboratoře, která bude analýzu provádět, a na přípravu bezpečné přepravy 
dokumentace z Odběru Vzorku Orgánu pro Testování. 
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9.3 Požadavky na přepravu a uložení Vzorků a dokumentace 

 

9.3.1  Orgán pro odběr Vzorků rozhodne o systému přepravy, který zajistí, aby byly Vzorky 
a dokumentace přepraveny způsobem, jenž uchrání jejich neporušenost, identitu 
a bezpečnost. 

 

9.3.2  Vzorky se budou vždy přepravovat do Laboratoře, která zanalyzuje Vzorky tak, že se 
využije autorizovaných metod přepravy Orgánu pro odběr Vzorků, a to co nejdříve, jak 
je to uskutečnitelné, po dokončení Odběru Vzorku. Vzorky budou přepravovány 
způsobem, který bude minimalizovat potenciální degradaci Vzorků způsobenou 
takovými faktory, jako je časové zdržení nebo extrémní změny teploty.  

 

[Poznámka k 9.3.2: Antidopingová organizace by měla prodiskutovat požadavky na 
přepravu zvláštního určení (když byly Vzorky odebírány např. v méně hygienických 
podmínkách nebo když došlo k časovému zdržení v přepravě Vzorků do Laboratoře) 
s Laboratoří, která bude Vzorky analyzovat tak, aby se zařídilo vše, co je v těchto 
zvláštních podmínkách této mise nezbytné (např. chlazení nebo mražení Vzorků).]   

 

9.3.3  Dokumentace, která ověřuje totožnost Sportovce, se nebude přikládat ke Vzorkům 
nebo k dokumentaci zasílané do Laboratoře, jež bude Vzorky analyzovat.  

 

9.3.4  Dopingový komisař zašle veškerou dokumentaci vztahující se k Odběru Vzorku 
Orgánu pro odběr Vzorků prostřednictvím metody přepravy schválené Orgánem pro 
odběr Vzorků (což může zahrnovat elektronický přenos), a to co nejdříve, jak je to 
uskutečnitelné, po dokončení Odběru Vzorku. 

 

9.3.5  Pokud Vzorky a k nim se vztahující dokumentace nebo dokumentace z Odběru Vzorku 
nedorazí na příslušná místa určení nebo byla v průběhu přepravy porušena integrita 
či identita Vzorků, Orgán pro odběr Vzorků bude prověřovat Řetězec přepravy Vzorku 
a Orgán pro Testování zváží, zda by Vzorky měly být zrušeny. 

 

9.3.6  Dokumentaci vztahující se k Odběru Vzorku a/nebo k porušení antidopingových 
pravidel uchová Orgán pro Testování a/nebo Orgán pro odběr Vzorků na dobu 
specifikovanou v Mezinárodním standardu na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

[Poznámka k 9.3: Požadavky na přepravu a skladování Vzorků a dokumentace zde 
uvedené platí stejně pro všechny Vzorky moči, krve a Biologického pasu Sportovce; 
standardní požadavky na krev lze najít v příloze D – Odběr Vzorků krve, zatímco 
požadavky na přepravu Vzorků krve pro Biologický pas Sportovce jsou uvedeny v 
Příloze I – Odběr, skladování a přeprava Vzorků krve pro Biologický pas Sportovce.] 

 

10.0 Vlastnictví Vzorků 

 

10.1  Vzorky, které byly Sportovci odebrány, jsou vlastnictvím příslušného Orgánu pro Testování. 
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10.2  Orgán pro Testování může na žádost převést vlastnictví Vzorků na Orgán pro Nakládání 
s výsledky nebo na jinou Antidopingovou organizaci. 

 

10.3  WADA může za určitých okolností převzít Orgán pro Testování v souladu s Kodexem 
a Mezinárodním standardem pro Laboratoře. 

 

10.4  Pokud Orgánem pro Testování není Správce pasů, zůstává odpovědný za další analytické 

Testování Vzorku Orgán pro Testování, který zahájil a řídil odběr Vzorku. To zahrnuje 

provedení dalšího Postupu (Postupů) potvrzení na základě požadavků generovaných 

automaticky Adaptivním modelem Biologického pasu Sportovce v ADAMS (např. 

GC/C/IRMS vyvolaných zvýšenou T/E) nebo na žádost APMU (např. GC/C/IRMS 

požadovaných kvůli abnormálním sekundárním Markerům močového „longitudinálního 

steroidního profilu“ nebo testům analýzy ESA kvůli podezřelým hodnotám hematologických 

Markerů). 
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TŘETÍ ČÁST: STANDARDY PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ 
A VYŠETŘOVÁNÍ  
 

11.0 Shromažďování, vyhodnocování a používání informací 

 

11.1 Cíl 
 

Antidopingové organizace musí zajistit, aby byly schopny získávat, vyhodnocovat 
a zpracovávat antidopingové znalosti ze všech dostupných zdrojů, a používat je jako 
prostředku k odrazování a odhalování dopingu prostřednictvím informování o rozvíjení 
účinného, inteligentního a přiměřeného Plánu Testování, plánování Cíleného Testování 
a provádění vyšetřování, jak vyžaduje článek 5.7 Kodexu. Cílem článku 11 je stanovit 
standardy pro účinné a efektivní shromažďování, vyhodnocování a zpracování informací pro 
tyto účely.  

 

[Poznámka k 11.1: Zatímco Testování zůstane vždy nedílnou součástí boje proti dopingu, 
samotné Testování ne vždy stačí k objevení a zavedení požadovaného standardu všech 
porušení antidopingových pravidel, které jsou identifikovány v Kodexu. Konkrétně, zatímco 
analýza Vzorků častokrát nemusí Požívání Zakázaných látek a Zakázaných metod odhalit, 
ostatní porušení antidopingových pravidel uvedených v Kodexu (a často i Použití) je obvykle 
možné účinně identifikovat a stíhat prostřednictvím sběru a vyšetřování „neanalytických” 
antidopingových informací. To znamená, že Antidopingová organizace potřebuje rozvíjet 
účinné a efektivní funkce pro shromažďování informací a vyšetřování. WADA vypracovala 
pokyny pro shromažďování informací a vyšetřování s případovými studiemi, aby pomohla 
Antidopingovým organizacím lépe porozumět druhům „neanalytických“ informací, které 
mohou být k dispozici, a aby poskytla podporu a pokyny Signatářům v jejich úsilí dodržovat 
Kodex a Mezinárodní standardy.] 

 

11.2 Shromažďování antidopingových informací 
 

11.2.1  Antidopingové organizace učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistily, že budou 
schopny nalézat a přijímat antidopingové informace ze všech dostupných zdrojů, 
zahrnujíce mimo jiné Sportovce a Doprovodný personál Sportovce (včetně 
Významné pomoci poskytované podle článku 10.7.1 Kodexu) i veřejnost (např. 
pomocí důvěrných telefonních linek), Personál pro odběr Vzorků (buď cestou zpráv 
o plnění úkolů, zpráv o mimořádných událostech nebo jinak), Laboratoře, 
farmaceutické společnosti, ostatní Antidopingové organizace, WADA, národní 
svazy, orgány činné v trestním řízení, jiné řídící a disciplinární orgány a sdělovací 
prostředky. 

 

11.2.2  Antidopingová organizace bude mít k disposici vlastní předpisy a postupy, aby 
zajistila, že se získanými i přijatými antidopingovými informacemi se bude zacházet 
bezpečně a důvěrně, že zdroje těchto informací zůstanou utajeny, že riziko úniku 
nebo neúmyslného prozrazení je řádně ošetřeno a že informace s ní sdílené policií 
a bezpečnostními složkami, relevantními úřady a/nebo třetími stranami budou 
zpracovány, použity a zveřejněny pouze pro legitimní antidopingové účely. 
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11.3 Vyhodnocování a analýza antidopingových informací 
 

11.3.1  Antidopingové organizace zajistí, aby byly schopny před jejich přijetím 
vyhodnocovat všechny antidopingové znalosti z hlediska jejich relevantnosti, 
spolehlivosti a přesnosti, přičemž se bude přihlížet k povaze zdroje a k okolnostem, 
za nichž byly tyto znalosti získány nebo přijaty. 

 

[Poznámka k 11.3.1: Existují různé modely, jichž může být využito jako základny pro 
vyhodnocování a analýzu antidopingových informací. Existují rovněž rozsáhlé 
databáze a systémy všech možných informací k danému případu, které mohou 
pomoci při organizaci, zpracovávání, analýze a vzájemném kombinování takovýchto 
znalosti z různých zdrojů.]  

 

11.3.2  Veškeré antidopingové informace, které Antidopingová organizace získá a přijme, 

by měly být porovnány a zanalyzovány tak, aby vznikly modely, trendy 

a souvztažnosti, jež mohou Antidopingové organizaci pomoci rozvíjet efektivní 

antidopingovou strategii a/nebo určit (kde se informace vztahují na zvláštní případ), 

zda je důvodné podezření, že mohlo dojít k porušení antidopingových pravidel, 

takže je nutné další vyšetřování v souladu s článkem 12 a Mezinárodním 

standardem pro Nakládání s výsledky.  
 

11.4 Výstupy z informací 
 

11.4.1  Antidopingové informace se musí mimo jiné použít pro účely vypracování, 
posuzování a revidování Plánu testování a/nebo při určování toho, kdy se má 
vykonat Cílené Testování, v každém případě v souladu s článkem 4 a/nebo 
k vytvoření cílených souborů informací, jež bude možné použít pro vyšetřování 
v souladu s článkem 12. 

 

11.4.2  Antidopingová organizace by měla také rozvíjet a implementovat vlastní předpisy 
a postupy pro předávání informací (kde je to vhodné a slučitelné se zákonem) 
s jinými Antidopingovými organizacemi (např. v případě, kdy se znalosti vztahují na 
Sportovce nebo jiné Osoby pod jejich jurisdikcí) a/nebo s orgány činnými v trestním 
řízení a/nebo s jinými relevantními řídícími nebo disciplinárními orgány (jestliže 
informace např. ukazují na možnost spáchání trestného činu nebo přestupku či 
porušení jiných norem chování). 

 

11.4.3  Antidopingové organizace by měly vyvinout a implementovat předpisy a postupy pro 
usnadnění a povzbuzení informátorů, jak je uvedeno v zásadách informátorů WADA 
uvedených na webových stránkách WADA. 

 

 

12.0 Vyšetřování 
 

12.1 Cíl 

 

Cílem článku 12 je stanovit standardy pro účinné a efektivní vedení vyšetřování, které musí 
Antidopingové organizace provádět podle Kodexu, mimo jiné včetně: 

 

a) vyšetřování Atypických nálezů, Atypických nálezů Pasu a Pozitivních nálezů Pasu, a to 
v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky; 
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b) vyšetřování jakýchkoli dalších analytických nebo neanalytických informací, pokud 
existuje dostatečný důvod domnívat se, že mohlo dojít k porušení antidopingového 
pravidla, a to v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky; 

 
c) vyšetřování okolností v souvislosti s Pozitivním laboratorním nálezem za účelem 

získání dalších informací o jiných Osobách nebo metodách zapojených do antidopingu 
(např. rozhovor s příslušným Sportovcem); a  

 
d) pokud se prokáže, že došlo k porušení antidopingových pravidel Sportovcem, 

vyšetřování toho, zda byl do daného porušení zapojený Doprovodný personál 
Sportovce nebo jiné Osoby, v souladu s článkem 20 Kodexu.  

 

12.1.1 Účelem vyšetřování je v každém případě dosáhnout buď: 
 

a) vyloučení možného porušení nebo účasti na porušení; nebo 
 

b) získání důkazů, které podpoří iniciování řízení pro porušení antidopingových 
pravidel v souladu s článkem 8 Kodexu; nebo 

 
c) poskytnutí důkazů o porušení Kodexu nebo příslušného Mezinárodního 

standardu. 
 

 

12.2 Vyšetřování možných porušení antidopingových pravidel 

 

12.2.1  Antidopingové organizace musí být schopné důvěrným a efektivním způsobem 
vyšetřit jakékoli jiné analytické nebo neanalytické informace, které naznačují, že 
existuje dostatečný důvod k podezření, že mohlo dojít k porušení antidopingových 
pravidel, v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky. 

 

[Poznámka k 12.2.1: Pokud se při pokusu odebrat nějakému Sportovci Vzorek 
objeví informace naznačující možné vyhýbání se odběru Vzorku a/nebo odmítání či 
Porušení pravidel podrobit se odběru Vzorku poté, co byl řádně oznámen, což je 
porušení článku 2.3 Kodexu, nebo možné Podvádění nebo Pokus o Podvádění 
v průběhu Dopingové kontroly, což je porušení článku 2.5 Kodexu, záležitost by se 
měla vyšetřit, a to v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky.] 

 

12.2.2  Antidopingová organizace musí co nejdřív shromáždit a zaznamenat všechny 
relevantní informace a dokumenty, aby na základě daných informací získala 
přijatelné a spolehlivé důkazy ohledně možného porušení antidopingových pravidel, 
a/nebo určila další směry vyšetřování, které mohou vést k získání takovýchto 
důkazů. Antidopingová organizace musí zabezpečit, aby se vyšetřování vždy vedlo 
spravedlivě, objektivně a nestranně. Vedení vyšetřování, vyhodnocování informací 
a důkazů, které se objevily v průběhu tohoto vyšetřování, stejně jako výsledky 
vyšetřování, se musí v plném rozsahu zdokumentovat. 
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[Poznámka k 12.2.2: Je důležité, aby Antidopingová organizace získala 
a shromáždila informace tak rychle, jak je to jen možné, a rovněž co nejpodrobněji, 
protože čím delší doba mezi incidentem a mezi vyšetřováním uplyne, tím větší je 
riziko, že některé důkazy už nebudou existovat. Vyšetřování by nemělo být vedeno 
předpojatě, tak, aby sledovalo pouze jeden výsledek (např. zjistit porušení 
antidopingových pravidel v řízení vedeném proti Sportovci nebo proti jiné Osobě). 
Vyšetřovatel by měl být spíše otevřen, měl by v každém stadiu vyšetřování zvažovat 
všechny možné výsledky a měl by se snažit shromáždit nejen všechny dostupné 
důkazy o vině, ale i jakékoli důkazy, které naznačují, že neexistuje žádný případ, 
který je potřeba řešit.] 

 

12.2.3  Antidopingová organizace by měla využívat všech rozumně dostupných 
vyšetřovacích zdrojů k tomu, aby mohla vést své vyšetřování. To může zahrnovat 
získávání informací a pomoc ze strany policie a bezpečnostních složek i dalších 
relevantních orgánů, včetně jiných orgánů řídících. Antidopingová organizace by 
však měla v plném rozsahu využít i svých vlastních investigativních zdrojů, které má 
k dispozici, včetně programu zvaného Biologický pas Sportovce, vyšetřovacích 
pravomocí, které mají na základě platných pravidel (např. pravomoc požadovat 
poskytnutí relevantních dokumentů a informací a pravomoc vyslechnout potenciální 
svědky i Sportovce nebo jinou Osobu, které spadají pod vyšetřování), a pravomoc 
zastavit období Zákazu činnosti uložené Sportovci nebo jiné Osobě na oplátku za 
poskytnutí Významné pomoci v souladu s článkem 10.7.1 Kodexu. 

 

12.2.4  Na Sportovcích a na Doprovodném personálu Sportovce se v článku 21 Kodexu 

požaduje, aby při vyšetřováních, která vede Antidopingová organizace, 

spolupracovali. Pokud to neudělají, mělo by být proti nim zahájeno disciplinární 

řízení podle platných směrnic. Jestliže jejich chování směřuje k podrývání procesu 

vyšetřování (např. tím, že poskytují mylné, zavádějící nebo neúplné informace, 

a/nebo že ničí potenciální důkazy), měla by Antidopingová organizace proti nim 

zahájit řízení pro porušení článku 2.5 Kodexu (Podvádění nebo Pokus 

o Podvádění). 
 

12.3 Výstupy z vyšetřování 

 

12.3.1  Antidopingová organizace musí účinně a bez zbytečného odkladu učinit rozhodnutí, 
zda má být proti Sportovci nebo další Osobě podezřelé z porušení antidopingových 
pravidel zavedeno řízení. Jak je uvedeno v článku 13.3 Kodexu, pokud 
Antidopingová organizace neučiní takové rozhodnutí v přiměřeném časovém 
období, které stanoví WADA, může si WADA zvolit možnost, že se odvolá přímo k 
CAS, jako kdyby Antidopingová organizace učinila rozhodnutí, že k porušení 
antidopingových pravidel nedošlo. Jak je však uvedeno v poznámce k článku 13.3 
Kodexu, před přijetím takového opatření bude WADA vést konzultace s 
Antidopingovou organizací a dá jí příležitost vysvětlit, proč dosud takovéto 
rozhodnutí neučinila. 

 

12.3.2 Pokud Antidopingová organizace dojde na základě výsledků vyšetřování k závěru, 

že by proti Sportovci nebo proti jiné Osobě podezřelé z porušení antidopingových 

pravidel měla zahájit řízení, podá o tomto rozhodnutí oznámení, a to způsobem, 

který je uveden v Mezinárodním standardu pro Nakládání s výsledky, a zahájí proti 

příslušnému Sportovci nebo jiné Osobě řízení, a to v souladu s článkem 8 Kodexu.  
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12.3.3 Pokud Antidopingová organizace dojde na základě výsledků vyšetřování k závěru, 
že by proti Sportovci nebo proti jiné Osobě podezřelé z porušení antidopingových 
pravidel neměla zahajovat řízení, pak musí: 

 

12.3.3.1  oznámit písemně toto rozhodnutí WADA, mezinárodní federaci a Národní 
Antidopingové organizaci Sportovce nebo jiné Osoby včetně rozhodných 
důvodů, a to v souladu s článkem 14.1.4 Kodexu; 

 

12.3.3.2  poskytnout WADA a/nebo mezinárodní federaci a/nebo Národní 
Antidopingové organizaci další informace o vyšetřování, pokud si o ně 
přiměřeným způsobem požádají, aby rozhodly, zda se proti tomuto 
rozhodnutí odvolají; 

 

12.3.3.3 v každém případě uvažovat o tom, zda by neměla použít některé ze 
získaných informací a/nebo zkušeností, jimž se naučila v průběhu 
vyšetřování, k úpravě Plánu testování a/nebo k naplánování Cíleného 
Testování a/nebo zda by je neměla sdělit některému dalšímu orgánu, a 
to v souladu s článkem 11.4.2. 
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PŘÍLOHA A – ÚPRAVY PRO SPORTOVCE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

A.1 Cíl 

 

Zajistit, aby se zvážily specifické potřeby postižených Sportovců tam, kde je to možné, ve vztahu 
k poskytování Vzorku, aniž by při tom došlo ke zpochybnění integrity Odběru Vzorku. 

 

A.2 Rozsah 

 

Rozhodnutí, zda jsou úpravy nutné, začíná identifikací situací, kdy se odběru Vzorku účastní 
Sportovci se zdravotním postižením, a končí úpravami postupů a materiálu pro odběr Vzorku, 
pokud jsou nutné a možné. 

 

A.3 Odpovědnost 

 

A.3.1  Orgán pro Testování nebo případně Orgán pro odběr Vzorků je odpovědný za to, aby podle 
možností zajistil, že Dopingový komisař bude mít všechny potřebné informace a Materiál 
pro Odběr Vzorku, které jsou nezbytné k Odběru Vzorku Sportovce se zdravotním 
postižením, včetně podrobností o takovém postižení, jež může ovlivnit postup, který je 
třeba dodržovat při provádění Odběru Vzorků. 

 

A.3.2 Za odběr Vzorku je odpovědný Dopingový komisař. 
 

A.4 Požadavky 

 

A.4.1  Všechny aspekty doručení oznámení a odběru Vzorku moči u zdravotně postižených 
Sportovců musí být provedeny v souladu se standardním postupem pro doručení 
oznámení a odběru Vzorku, pokud nejsou nutné úpravy vzhledem k postižení Sportovce. 

 

[Poznámka k A.4.1: V případě Sportovce s mentálním postižením musí Orgán pro 
Testování rozhodnout, zda získat souhlas s Testováním od jeho zástupce a informovat 
Orgán pro odběr Vzorků a Personál pro odběr Vzorků.] 

 

A.4.2  Při plánování nebo přípravě odběru Vzorku moči musí Orgán pro odběr Vzorků 
a Dopingový komisař zvážit, jestli je nutné oproti standardnímu postupu vyžadovat úpravu 
při předání oznámení a při samotném odběru Vzorku, včetně Materiálu na odběr Vzorků. 

 

A.4.3  Orgán pro odběr Vzorků a Dopingový komisař musí disponovat pravomocí provést možné 
úpravy podle požadavků situace, pokud takové úpravy neohrozí identitu, zabezpečení 
nebo integritu Vzorku. Všechny takové úpravy musí být zdokumentovány.  

 

A.4.4 V případě Sportovce s mentálním, fyzickým nebo smyslovým postižením může Sportovci 
v průběhu Odběru Vzorku asistovat jeho zástupce nebo Personál pro odběr Vzorků, který 
je k tomu Sportovcem zplnomocněn a který je odsouhlasen Dopingovým komisařem. 

 

A.4.5 Dopingový komisař může rozhodnout o použití alternativního Materiálu na odběr Vzorků 
nebo alternativní Místnosti Dopingové kontroly, je-li to nutné k tomu, aby Sportovec mohl 
poskytnout Vzorek, pokud to neovlivní identitu, zabezpečení a integritu Vzorku. 
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A.4.6  Od Sportovců, kteří používají systémy pro sběr nebo odvod moči, se požaduje, aby před 
poskytnutím Vzorku pro analýzu odstranili ze svého systému zbytky moči. Pokud je to 
možné, měl by být před odběrem Vzorku stávající systém pro sběr nebo odvod moči 
nahrazen novým, nepoužitým katétrem nebo systémem pro odvod moči. Součástí 
Materiálu pro odběr Vzorků, který poskytuje Orgán pro odběr Vzorků, není katétr nebo 
systém pro odvod moči: je povinností Sportovce být za tímto účelem vybaven. 

 

A.4.7  U Sportovců s postižením zraku nebo intelektu může Dopingový komisař a/nebo Sportovec 

určit, zda bude mít během Odběru Vzorku zástupce. Během Odběru Vzorku může 

zástupce Sportovce a/nebo zástupce Dopingového komisaře pozorovat Dopingového 

komisaře / Asistenta, který je svědkem, zatímco Sportovec poskytuje Vzorek moči. Tento 

zástupce nebo tito zástupci nemusí přímo sledovat odběr Vzorku moči, pokud je o to 

Sportovec nepožádá. 
 

A.4.8  Dopingový komisař musí úpravy provedené proti standardním postupům odběru Vzorku 
pro Sportovce s postižením zaznamenat, včetně úprav specifikovaných ve výše uvedených 
činnostech. 
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PŘÍLOHA B – ÚPRAVY PRO SPORTOVCE, KTEŘÍ JSOU NEZLETILÍ  
 
 

B.1 Cíl 
 

Zajistit splnění konkrétních potřeb Sportovců, kteří jsou Nezletilí, v souvislosti s poskytnutím 

Vzorku, aniž by byla narušena integrita procesu Odběru Vzorku. 
 

B.2 Rozsah 

 

Rozhodnutí, zda je nutné úpravy provést, začíná zjištěním skutečnosti, zda se Odběr Vzorků bude 
provádět i u Sportovců, kteří jsou Nezletilí, a končí úpravami při Odběru Vzorku, pokud jsou nutné 
a možné.  

 

B.3 Odpovědnost 
 

B.3.1 Orgán pro Testování je odpovědný za to, aby podle možností zabezpečil, že Dopingový 
komisař bude mít veškeré informace potřebné k Odběru Vzorku Nezletilého Sportovce. To 
zahrnuje v případě nutnosti potvrzení nezbytného souhlasu rodičů s Testováním jakéhokoli 
zúčastněného Sportovce, který je Nezletilý. 

 

B.3.2 Za Odběr Vzorků je odpovědný Dopingový komisař. 
 

B.4 Požadavky 

 

B.4.1 Všechny aspekty doručení oznámení a odběru Vzorku od Nezletilých Sportovců se musí 
vykonat v souladu se standardním postupem pro doručení oznámení a odběr Vzorku, 
pokud nejsou nutné úpravy vzhledem k Nezletilosti Sportovce. 

 

B.4.2 Při plánování nebo přípravě odběru Vzorku musí Orgán pro odběr Vzorků a Dopingový 

komisař zvážit, zda se bude provádět odběr Vzorku u Nezletilých Sportovců, vyžadující 

úpravy proti standardním postupům při předávání oznámení nebo odběru Vzorku. 
 

B.4.3  Orgán pro odběr Vzorků a Dopingový komisař musí disponovat pravomocí provést možné 
úpravy podle požadavků situace, pokud takové úpravy neohrozí identitu, zabezpečení 
nebo integritu Vzorku. Všechny takové úpravy musí být zdokumentovány. 

 

B.4.4  Sportovci, kteří jsou Nezletilí, by měli obdržet oznámení v přítomnosti kromě Dopingového 
komisaře a Asistenta i (plnoletého) zástupce Sportovce a mohou si zvolit, zda chtějí být v 
průběhu celého Odběru Vzorku doprovázeni zástupcem. I když Nezletilý Sportovec 
zástupce odmítne, Orgán pro odběr Vzorků nebo Dopingový komisař, podle potřeby, musí 
zvážit přítomnost třetí strany při předání oznámení Sportovci. 

 

B.4.5  Pokud Nezletilý Sportovec odmítne mít při odběru Vzorku přítomného zástupce, musí to 
Dopingový komisař jasně zdokumentovat. Toto nezruší platnost Testu, ale musí to být 
zaznamenáno. 
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B.4.6  Dopingový komisař musí určit, kdo může být přítomen během odběru Vzorku od Sportovce, 
který je Nezletilý, kromě zástupce Dopingového komisaře / Asistenta, jenž musí být 
přítomen. Během poskytování Vzorku může být přítomen zástupce Nezletilého (včetně 
sledování Dopingového komisaře během poskytování Vzorku moči Nezletilým 
Sportovcem, ale nebude sledovat přímo samotný proces poskytování Vzorku moči, pokud 
o to Nezletilý Sportovec nepožádá). Zástupce Dopingového komisaře / Asistenta bude 
pouze pozorovat Dopingového komisaře / Asistenta a nebude přímo sledovat poskytování 
Vzorku. 

 

B.4.7  Místo pro provedení Testování Mimo Soutěž u Nezletilého Sportovce je přednostně takové, 
kde se předpokládá dostupnost zástupce Sportovce (dospělé osoby) v průběhu Odběru 
Vzorku, např. prostor pro trénink. 

 

B.4.8  Orgán pro Testování nebo Orgán pro odběr Vzorků (podle potřeby) musí zvážit vhodný 
postup, pokud se Testování Sportovce, který je Nezletilý, nezúčastní žádný zástupce 
Sportovce (který je dospělý) (např. tím, že zajistí, aby více než jeden člen Personálu pro 
odběr Vzorků byl přítomen během Odběru Vzorků takového Nezletilého Sportovce), a musí 
vyhovět Nezletilému Sportovci při hledání zástupce, pokud o to Nezletilý Sportovec 
požádá.  
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PŘÍLOHA C – ODBĚR VZORKŮ MOČI 
 

C.1 Cíl 
 

Odebrat Sportovci Vzorek moči způsobem, který zaručuje: 
 

a) soulad s relevantními zásadami mezinárodně uznaného standardu prevence při dodržování 
zdravotní péče tak, aby se odběr nedotkl zdraví a bezpečnosti Sportovce ani Personálu pro 
odběr Vzorků; 

 

b) že Vzorek moči má Vyhovující specifickou hmotnost pro analýzu a Vyhovující množství moči 
pro analýzu. I když Vzorek tyto požadavky nesplňuje, neznamená to, že nemůže být podroben 
analýze. Rozhodnutí, zda Vzorek pro analýzu vyhovuje, záleží na rozhodnutí příslušné 
Laboratoře, a to po konzultaci s Orgánem pro Testování pro příslušný Odběr Vzorku; 

 

[Poznámka k 1.0(b): Měření prováděná v terénu pro Vyhovující specifickou hmotnost pro 
analýzu a Vyhovující množství moči pro analýzu jsou předběžné povahy, aby bylo možné 
posoudit, zda Vzorek splňuje požadavky pro analýzu. Může dojít k nesrovnalostem mezi 
naměřenými hodnotami v terénu a konečnými Laboratorními hodnotami kvůli přesnosti 
vybavení Laboratoře. Hodnoty naměřené v Laboratoři budou považovány za konečné a takové 
nesrovnalosti (pokud existují) nebudou pro Sportovce základem pro snahu o zneplatnění nebo 
jiné zpochybnění Pozitivního laboratorního nálezu.] 

 
c) že nebylo se Vzorkem manipulováno, nebyl zaměněn, kontaminován a v žádném případě 

nebyl zfalšován; 
 

d) že je Vzorek jasně a přesně označen; a 
 

e) že je Vzorek bezpečně zapečetěn v odběrové soupravě umožňující zjistit nedovolené otevření. 
 

C.2 Rozsah 

 

Odběr Vzorku moči začíná ujištěním, že je Sportovec informován o požadavcích na odběr Vzorku, 
a končí likvidací zbytků moči po skončení Odběru Vzorku Sportovce. 

 

C.3 Odpovědnost 
 

C.3.1 Dopingový komisař odpovídá za řádně odebraný Vzorek, jeho označení a bezpečné 
zapečetění. 

 

C.3.2 Dopingový komisař / Asistent odpovídá za přímé sledování Sportovce při poskytování 
Vzorku moči. 

 

C.4 Požadavky 

 

C.4.1  Dopingový komisař musí zajistit, aby byl Sportovec informován o požadavcích na Odběr 

Vzorku včetně všech úprav, jak jsou uvedeny v Příloze A – Úpravy pro Sportovce se 

zdravotním postižením.  
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C.4.2 Dopingový komisař musí zabezpečit, aby si Sportovec mohl vybrat z příslušného materiálu 
na odběr Vzorků. Pokud to povaha Sportovcova postižení vyžaduje a je nutné použít jiné 
prostředky, jak je uvedeno v Příloze A – Úpravy pro Sportovce se zdravotním postižením, 
musí Dopingový komisař dohlédnout, aby při použití tohoto prostředku nebyla porušena 
identita a integrita Vzorku. 

 

C.4.3 Dopingový komisař dá Sportovci instrukce, aby při výběru nádobky na odběr a výběru 

všech ostatních Materiálů na odběr Vzorků, v kterých se přímo uchovává Vzorek moči, 

zkontroloval, zda je plomba neporušená a nepoškozená. Není-li Sportovec spokojen se 

zvoleným materiálem, může si vybrat jiný. Pokud Sportovci nevyhovuje žádný materiál, 

Dopingový komisař zaznamená tuto skutečnost do protokolu. Pokud Dopingový komisař 

nesouhlasí s názorem Sportovce, že nabízený materiál na odběr je nevyhovující, vybídne 

Sportovce, aby v Odběru Vzorku pokračoval. Souhlasí-li Dopingový komisař s tvrzením 

Sportovce, že je materiál pro Odběr Vzorku nevyhovující, Odběr Vzorku ukončí 

a zaznamená tento fakt do protokolu. 

 

C.4.4  Sportovec si musí udržet pod kontrolou nádobku na odběr a každý Vzorek, který poskytl,  
dokud není Vzorek (i neúplný) zapečetěn, pokud není vyžadována asistence vzhledem 
k postižení Sportovce, jak je uvedeno v Příloze A – Úpravy pro Sportovce se zdravotním 
postižením. Ve výjimečných případech může být během odběru jakémukoli Sportovci 
poskytnuta dodatečná pomoc ze strany jeho zástupce nebo Personálu pro odběr Vzorků, 
pokud je Sportovcem pověřen a pokud s tím souhlasí i Dopingový komisař.  

 

C.4.5  Dopingový komisař / Asistent, který je svědkem poskytování Vzorku moči, musí být 
stejného pohlaví jako Sportovec poskytující Vzorek a případně dle kategorie pohlaví Akce, 
v níž Sportovec soutěžil. 

 

C.4.6 Dopingový komisař / Asistent by se měl ujistit, pokud je to možné, že si Sportovec před 
poskytnutím Vzorku pečlivě umyl ruce, nebo že má při odběru navlečeny vhodné rukavice 
(např. jednorázové). 

 

C.4.7 Dopingový komisař / Asistent a Sportovec se před odběrem Vzorku musí odebrat do 
prostoru, který zaručí soukromí. 

 

C.4.8  Dopingový komisař / Asistent si musí zabezpečit volný výhled na Vzorek opouštějící tělo 
Sportovce a musí Vzorek nadále sledovat až do doby, kdy je bezpečně zapečetěn. Aby byl 
zajištěn jasný a volný výhled během poskytování Vzorku, musí dát Dopingový komisař / 
Asistent Sportovci pokyn, aby si svlékl nebo přizpůsobil oblečení, které brání Dopingovému 
komisaři / Asistentovi ve volném výhledu na proces poskytování Vzorku.  

 

C.4.9  Dopingový komisař / Asistent musí zajistit, aby byla odběrná nádobka poskytovanou močí 
Sportovce naplněna, a poté je Sportovec vyzván k úplnému vyprázdnění močového 
měchýře do toalety. Za stálého sledování Sportovce musí Dopingový komisař ověřit, zda 
bylo poskytnuto Vyhovující množství moči pro analýzu. 

 

C.4.10 Pokud by bylo množství moči získané od Sportovce nevyhovující, musí Dopingový komisař 
postupovat podle postupu pro odběr neúplného Vzorku, který je vymezen v Příloze F – 
Vzorky moči – Nedostatečné množství.  

 

C. 4.11 Jakmile je množství moči poskytnuté Sportovcem dostatečné, vyzve Dopingový komisař 
Sportovce, aby si vybral odběrovou sadu obsahující lahvičky A a B v souladu s článkem 
C.4.3. 
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C.4.12 Poté, co si Sportovec vybere odběrovou sadu, Dopingový komisař a Sportovec ověří, že 
souhlasí všechna kódová čísla a že je Dopingový komisař přesně zaznamenal do formuláře 
Dopingové kontroly. Pokud Sportovec nebo Dopingový komisař zjistí, že se tato čísla 
neshodují, Dopingový komisař vyzve Sportovce, aby vybral jinou sadu v souladu s článkem 
C.4.3. Dopingový komisař musí celou záležitost zaznamenat. 

 

C.4.13 Sportovec musí nalít minimálně Vyhovující množství moči pro analýzu do lahvičky nebo 
nádobky B (nejméně 30 ml), a poté nalít zbytek moči do lahvičky A (nejméně 60 ml). 
Vyhovující množství moči pro analýzu je považováno za absolutní minimum. Pokud bylo 
poskytnuto větší množství než Vyhovující množství moči pro analýzu, Dopingový komisař 
musí zajistit, aby Sportovec naplnil lahvičku nebo nádobku A do objemu doporučeného 
výrobcem materiálu. Pokud ještě nějaká moč zbude, Dopingový komisař musí zajistit, aby 
Sportovec naplnil lahvičku nebo nádobku B do objemu doporučeného výrobcem materiálu. 
Dopingový komisař poté vyzve Sportovce, aby v nádobce na odběr nechal malé množství 
moči, s vysvětlením, že to umožní Dopingovému komisaři otestovat zbylou moč v souladu 
s článkem C.4.15. 

 

C.4.14 Sportovec poté musí podle pokynů Dopingového komisaře zapečetit lahvičky nebo 
nádobky A i B. Dopingový komisař následně musí pod přímým dohledem Sportovce 
zkontrolovat, zda byly lahvičky nebo nádobky správně zapečetěny. 

 

C.4.15 Dopingový komisař musí otestovat moč zbylou v nádobce na odběr, aby stanovil, zda má 
Vzorek Vyhovující specifickou hmotnost pro analýzu. Pokud Dopingový komisař měřením 
v terénu zjistí, že Vzorek nedosahuje Vyhovující specifické hmotnosti pro analýzu, pak 
musí postupovat podle Přílohy F – Vzorky moči, které nesplňují požadavek na Vyhovující 
specifickou hmotnost pro analýzu. 

 

C.4.16 Moč by se měla odstranit až ve chvíli, kdy jsou obě lahvičky nebo nádobky A i B zapečetěny 
a zbylá moč otestována v souladu s článkem C.4.15. 

 

C.4.17 Sportovec musí dostat možnost se přesvědčit, že zbylá moč, která nebude zaslána 
k analýze, byla zlikvidována.  
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PŘÍLOHA D – ODBĚR VZORKŮ KRVE 

 

D.1 Cíl 
 

Odebrat Sportovci Vzorek krve způsobem, který zaručuje: 
 

a) soulad s relevantními zásadami mezinárodně uznávaných norem týkajících se preventivních 
opatření z hlediska zdravotní péče a odběr Vzorku přiměřeně kvalifikovanou osobou tak, aby 
nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost Sportovce ani Personálu pro odběr Vzorků;  

 
b) že množství a kvalita Vzorku dosahují hodnot uvedených v relevantních analytických 

směrnicích; 
 

c) že se se Vzorkem nemanipulovalo, že nebyl vyměněn, kontaminován ani žádným jiným 
způsobem narušen; 

 
d) že je Vzorek jasně a přesně označený; a 

 

e) že je Vzorek bezpečně zapečetěn v odběrové soupravě umožňující zjistit nedovolené otevření. 
 

D.2 Rozsah 

 

Odběr Vzorku krve začíná ujištěním, že je Sportovec informován o požadavcích na odběr Vzorku 
krve, a končí správným uskladněním Vzorku dříve, než bude proveden převoz do Laboratoře, kde 
bude Vzorek zanalyzován.  

 

D.3 Odpovědnost 
 

D.3.1 Dopingový komisař je povinen zajistit, aby: 
 

a) byl každý Vzorek správně odebrán, označen a zapečetěn; a 
 

b) byly všechny Vzorky řádně uloženy a odeslány v souladu s příslušnými analytickými 
směrnicemi. 

 

D.3.2 Komisař pro odběr krve je odpovědný za odběr Vzorku krve, za to, že během odběru odpoví 
na všechny otázky spojené s odběrem krve a za řádnou likvidaci použitého materiálu na 
odběr krve, který není potřeba k dokončení Odběru Vzorku. 

 

D.4 Požadavky 

 

D.4.1 Postupy zahrnující práci s krví musí být v souladu s příslušnými místními normami a 
regulačními požadavky, které se týkají opatření v oblasti zdravotní péče, pokud tyto normy 
a požadavky překračují požadavky uvedené níže. 

 

D.4.2 Materiál pro odběr Vzorku krve musí obsahovat: 
 

a) jednu nebo více zkumavek na Vzorky, které splňují požadavky článku 6.3.4; a/nebo 
 

b) lahvičky nebo nádobky A a B pro bezpečný převoz zkumavek se Vzorky; a/nebo 
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c) unikátní štítky pro zkumavky se Vzorky s kódovým číslem Vzorku; a/nebo 

 
d) takové další typy materiálu na použití v souvislosti s odběrem krve, jak je stanoveno 

v článku 6.3.4 a pokynech WADA pro odběr krve. 

 

D.4.3  Dopingový komisař musí zajistit, aby byl Sportovec náležitě informován o požadavcích na 
odběr Vzorku, včetně jakýchkoli úprav, jak je stanoveno v příloze A – Úpravy pro Sportovce 
se zdravotním postižením. 

 

D.4.4  Dopingový komisař / Asistent a Sportovec se odeberou do prostoru, kde bude poskytnut 
Vzorek. 

 

D.4.5  Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve musí zajistit, aby byly Sportovci poskytnuty 
pohodlné podmínky, a dá Sportovci pokyn, aby zůstal v relaxační pozici nejméně 10 minut 
před poskytnutím Vzorku. 

 

D.4.6  Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve dá Sportovci pokyn k výběru sady pro odběr 
Vzorku a zkontroluje, že nebyl porušen zapečetěný materiál a plomby jsou nepoškozené. 
Pokud není Sportovec spokojen s vybranou sadou, může si vybrat jinou. Pokud není 
Sportovec spokojen s žádnou sadou a jiné nejsou k dispozici, Dopingový komisař to musí 
zaznamenat. Pokud Dopingový komisař nesouhlasí s názorem Sportovce, že ani jedna 
z nabízených sad pro výběr není vyhovující, dá Sportovci pokyn k pokračování v Odběru 
Vzorku. Pokud Dopingový komisař souhlasí s důvody, které Sportovec uvedl, že všechny 
sady, které jsou k dispozici, jsou nevyhovující, musí Dopingový komisař zakončit Odběr 
Vzorku krve Sportovce a zaznamenat to.  

 

D.4.7  Když byla sada pro odběr Vzorků vybrána, Dopingový komisař a Sportovec zkontrolují, že 
všechna čísla kódů odpovídají a že je Dopingový komisař správně zaznamenal do 
formuláře Dopingové kontroly. Pokud Sportovec nebo Dopingový komisař zjistí, že se čísla 
neshodují, Dopingový komisař vyzve Sportovce k výběru jiné sady. Dopingový komisař 
musí tuto skutečnost zaznamenat. 

 

D.4.8  Komisař pro odběr krve musí vybrat co nejvhodnější místo pro odběr krve z žíly, které 
pravděpodobně nepříznivě neovlivní Sportovce nebo jeho výkon. Mělo by se jednat 
o nedominantní paži, pokud Komisař pro odběr krve neposoudí, že druhá paže je 
vhodnější. Komisař pro odběr krve musí pokožku očistit sterilním dezinfikovaným hadříkem 
nebo tamponem a v případě potřeby použije škrtidlo. Komisař pro odběr krve odebere 
Vzorek krve z povrchové žíly do zkumavky. Pokud je použito škrtidlo, musí se odstranit 
neprodleně po napíchnutí žíly. 

 

D.4.9  Odebrané množství krve musí být dostatečné pro splnění příslušných laboratorních 
požadavků pro provedení analýzy Vzorku, které jsou uvedeny v pokynech WADA pro 
odběr krve. 

 

D.4.10 Pokud je množství krve, které může být Sportovci odebráno na první pokus, nedostatečné, 
musí Komisař pro odběr krve postup zopakovat, maximálně mohou být provedeny tři (3) 
pokusy. Pokud by se všechny tři (3) pokusy nevydařily, pak musí Komisař pro odběr krve 
informovat Dopingového komisaře. Dopingový komisař musí Odběr Vzorku ukončit a tuto 
skutečnost a důvody pro ukončení odběru zaznamenat. 
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D.4.11 Komisař pro odběr krve obváže místo vpichu. 
 

D.4.12 Komisař pro odběr krve musí zlikvidovat materiál použitý pro odběr krevního Vzorku, který 
není nutný pro dokončení Odběru Vzorku v souladu s požadovanými místními normami 
pro manipulaci s krví. 

 

D.4.13 Pokud Vzorek vyžaduje další zpracování na místě, např. odstředění nebo oddělení séra 
(např. v případě Vzorku určeného k použití ve spojitosti s programem Biologického pasu 
Sportovce, musí Komisař pro odběr krve po ukončení toku krve do zkumavky vyndat 
zkumavku z držáku a ručně homogenizovat krev ve zkumavce tak, že zkumavku alespoň 
třikrát lehce převrátí), musí zůstat Vzorek neustále pod dohledem Sportovce, dokud 
nedojde k jeho konečnému zapečetění do sady na odběr Vzorků zabezpečené proti 
podvodné manipulaci.  

 

D.4.14 Sportovec musí zapečetit svůj Vzorek do sady na odběr Vzorků zabezpečené proti 
podvodné manipulaci podle pokynů Dopingového komisaře. Pod dohledem Sportovce 
Dopingový komisař zkontroluje, zda je zapečetění vyhovující. Sportovec a Dopingový 
komisař / Komisař pro odběr krve musí podepsat formulář Dopingové kontroly. 

 

D.4.15 Zapečetěný Vzorek se musí uchovávat způsobem, který zabezpečí jeho integritu, identitu 
a bezpečnost před převozem z Místnosti Dopingové kontroly do Laboratoře, kde bude 
Vzorek zanalyzován. 

 

D.4.16  Vzorky krve se musí přepravovat v souladu s pokyny uvedenými v článku 9 a pokyny 

WADA pro odběr krve. Odpovědnost za převoz má Dopingový komisař. Vzorky krve musí 

být přepravovány v zařízení, které navzdory měnící se venkovní teplotě uchová po celou 

dobu jejich integritu, v chladném a stálém prostředí, které je měřeno záznamníkem teploty. 

Přepravní zařízení musí být transportováno bezpečnými prostředky metodou schválenou 

Orgánem pro Testování nebo Orgánem pro odběr Vzorků.   
 

[Poznámka k 4.0: Požadavky této přílohy se vztahují na krevní Vzorky odebrané pro účely 
standardní analýzy i pro účely Biologického pasu Sportovce (BPS). Další požadavky, které 
se vztahují jen na BPS, jsou uvedeny v příloze I.] 
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PŘÍLOHA E – VZORKY MOČI – NEDOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ 
 

E.1 Cíl 
 

Zajistit, aby v případě, kdy nebylo poskytnuto Vyhovující množství moči pro analýzu, byly 
provedeny příslušné postupy. 

 

E.2 Rozsah 

 

Procedura začíná informováním Sportovce, že množství Vzorku, které poskytl, neobsahuje 
Vyhovující množství moči pro analýzu, a končí poskytnutím dostatečného množství Vzorku. 

 

E.3 Odpovědnost 
 

Dopingový komisař je odpovědný za prohlášení, že je množství Vzorku nedostatečné, a za odběr 
dodatečného Vzorku (Vzorků) k získání dostatečného množství kombinovaného Vzorku. 

 

E.4 Požadavky 

 

E.4.1 Pokud nemá odebraný Vzorek dostatečné množství, Dopingový komisař musí informovat 
Sportovce, že bude odebrán další Vzorek, aby se splnily patřičné laboratorní požadavky 
na Vyhovující množství moči pro analýzu. 

 

E.4.2 Dopingový komisař musí instruovat Sportovce, aby si vybral sadu pro odběr neúplného 
Vzorku v souladu s článkem C.4.3. 

 

E.4.3 Dopingový komisař pak musí vyzvat Sportovce, aby otevřel příslušnou sadu, přelil 
nedostatečné množství Vzorku do nové nádobky (pokud postupy Orgánu pro odběr Vzorků 
nepovolují ponechat nedostatečné množství Vzorku v původní nádobce na odběr) a 
zapečetil ji podle pokynů Dopingového komisaře. Ten musí zkontrolovat za přímého 
dohledu Sportovce, že nádobka byla správně zapečetěna. 

 

E.4.4 Dopingový komisař musí zaznamenat číslo neúplného Vzorku a objem Vzorku 
s nedostatečným množstvím do formuláře Dopingové kontroly a nechat si potvrdit jejich 
přesnost Sportovcem. Dopingový komisař si ponechá kontrolu nad zapečetěným 
částečným Vzorkem. 

 

E.4.5 Zatímco Sportovec čeká na poskytnutí dodatečného Vzorku, musí zůstat pod stálým 
dohledem a musí mít příležitost doplnit tekutiny v souladu s článkem 7.3.3. 

 

E.4.6 Když je Sportovec schopen poskytnout další Vzorek, postupy pro odběr Vzorku budou 
opakovány, jak je předepsáno v příloze C – Odběr Vzorků moči, dokud není poskytnuto 
dostatečné množství moči smícháním počátečního a dodatečného Vzorku/ů. 

 

E.4.7 Po každém poskytnutém Vzorku musí Dopingový komisař a Sportovec zkontrolovat 
neporušenost plomb(y) na nádobce (nádobkách) obsahující před tím poskytnutý neúplný 
Vzorek (Vzorky). Dopingový komisař musí zaznamenat jakékoli porušení plomb(y), které 
se bude vyšetřovat podle přílohy A – Přezkum možného Porušení pravidel Mezinárodního 
standardu pro Nakládání s výsledky. Dopingový komisař může požadovat, aby Sportovec 
poskytl další Vzorek. Odmítnutí poskytnout další Vzorek, pokud je požadován v případě, 
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že nejsou splněny minimální požadavky pro objem odběru Vzorku, musí být zaznamenáno 
Dopingovým komisařem, načež se bude postupovat jako u možného Nedodržení pravidel 
v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky. 

 

E.4.8 Dopingový komisař pak musí vyzvat Sportovce, aby porušil plombu(y) a smíchal Vzorky 
a zajistil tak, že další Vzorky budou postupně přidávány k prvnímu odebranému 
nedostatečnému Vzorku v pořadí, ve kterém byly odebrány, dokud nebude splněn 
požadavek na Vyhovující množství moči pro analýzu. 

 

E.4.9 Dopingový komisař a Sportovec pak budou pokračovat podle článku C.4.12 nebo případně 
C.4.14. 

 

E.4.10  Dopingový komisař musí zkontrolovat zbylou moč v souladu s článkem C.4.15, aby se 
ujistil, že byly splněny požadavky na Vyhovující množství moči pro analýzu v souladu 
s přílohou F. 

 

E.4.11  Moč se zlikviduje teprve poté, co byly naplněny lahvičky A a B do příslušného množství 
podle článku C.4.14 a zbylá moč byla zkontrolována dle článku C.4.15. Na Vyhovující 
množství moči pro analýzu se musí pohlížet jako na absolutní minimum. 
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PŘÍLOHA F – VZORKY MOČI, KTERÉ NESPLŇUJÍ POŽADAVEK NA 
VYHOVUJÍCÍ SPECIFICKOU HMOTNOST PRO ANALÝZU 

 

F.1 Cíl 
 

Zajistit, aby se poté, co se nepodařilo splnit požadavek na Vyhovující specifickou hmotnost pro 
analýzu, postupovalo odpovídajícím způsobem.  

 

F.2 Rozsah 

 

Postup začíná tím, že Dopingový komisař informuje Sportovce o tom, že je třeba poskytnout další 
Vzorek, a končí odběrem Vzorku, který již splňuje požadavky na Vyhovující specifickou hmotnost pro 
analýzu, nebo pokud je to nutné, pokračuje se dalšími příslušnými kroky Orgánu pro Testování. 

 

F.3 Odpovědnost 
 

F.3.1 Orgán pro odběr Vzorků je odpovědný za správné provedení odběru Vzorku, které povede 
k tomu, že bude odebrán vyhovující vzorek. 

 

F.3.2 Pokud původní odebraný Vzorek nesplňuje požadavky na Vyhovující specifickou hmotnost pro 
analýzu, Dopingový komisař je povinen odebrat dodatečné Vzorky, dokud se nepodaří získat 
vyhovující Vzorek. 

 

F.4 Požadavky 

 

F.4.1 Dopingový komisař musí stanovit, že nebyly splněny požadavky na Vyhovující specifickou 
hmotnost pro analýzu.  

 

F.4.2  Dopingový komisař musí informovat Sportovce o jeho povinnosti poskytnout další Vzorek. 
 

F.4.3 Když Sportovec čeká, než poskytne dodatečný Vzorek, musí zůstat pod neustálým dohledem 
a je třeba jej obeznámit s tím, že nemá nadměrně pít tekutiny, protože by to mohlo zpozdit 
poskytnutí vyhovujícího Vzorku. K nadměrnému pití tekutin se může za určitých okolností 
přistupovat jako k porušení článku Kodexu 2.5. 

 

[Poznámka k 4.3: Je odpovědností Sportovce poskytnout Vzorek s Vyhovující specifickou 
hmotností pro analýzu. Personál pro odběr Vzorků musí Sportovce a Doprovodný personál 
Sportovce podle potřeby informovat o tomto požadavku v době oznámení, aby zabránil 
nadměrnému pití tekutin před poskytnutím prvního Vzorku Sportovce. Pokud první Vzorek 
Sportovce nemá Vyhovující specifickou hmotnost pro analýzu, bude mu doporučeno, aby dále 
nepil, dokud Vzorek s Vyhovující specifickou hmotností pro analýzu neposkytne.] 

 

F.4.4 Když je Sportovec schopný poskytnout dodatečný Vzorek, Dopingový komisař musí zopakovat 
postupy pro odběr Vzorku tak, jak je to uvedeno v Příloze C – Odběr Vzorků moči. 

 

F.4.5  Dopingový komisař bude pokračovat v odběru dodatečných Vzorků, dokud nebude splněn 

požadavek na Vyhovující specifickou hmotnost pro analýzu nebo dokud Dopingový komisař 

nerozhodne, že nastaly výjimečné okolnosti, které znamenají, že není možné v Odběru Vzorku 

pokračovat. Tyto výjimečné okolnosti musí Dopingový komisař zdokumentovat. 
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[Poznámka k článku F.4.5: Orgány pro odběr Vzorků a Dopingoví komisaři by měli zajistit, 
aby měli odpovídající vybavení pro splnění požadavků přílohy F. Dopingový komisař by 
měl počkat tak dlouho, jak je potřeba pro odběr dodatečného Vzorku (Vzorků) s Vyhovující 
specifickou hmotností pro analýzu. Orgán pro Testování může stanovit postupy, kterými 
se bude Dopingový komisař řídit při určování toho, zda existují výjimečné okolnosti, které 
znemožňují pokračovat v Odběru Vzorku.] 

 

F.4.6 Dopingový komisař musí zaznamenat, že odebrané Vzorky patří určitému Sportovci, 
a pořadí, v jakém byly poskytnuty. 

 

F.4.7  Dopingový komisař bude posléze pokračovat v Odběru Vzorku v souladu s článkem 
C.4.17. 

 

F.4.8 Dopingový komisař musí poslat do Laboratoře k analýze všechny Vzorky, které byly 
odebrány, a to bez ohledu na to, zda u nich bylo dosaženo požadavků na Vyhovující 
specifickou hmotnost pro analýzu. 

 

F.4.9  Pokud jsou od Sportovce během stejného Odběru Vzorků odebrány dva (2) Vzorky, bude 
Laboratoř analyzovat oba Vzorky. V případech, kdy jsou během stejného Odběru Vzorků 
odebrány tři (3) nebo více Vzorků, musí Laboratoř upřednostnit a analyzovat první 
a následující odebraný Vzorek s nejvyšší měrnou hmotností podle záznamů ve formuláři 
Dopingové kontroly. Laboratoř ve spolupráci s Orgánem pro Testování může určit, zda je 
třeba ostatní Vzorky analyzovat.  

 
 

 

POZNÁMKA: 
 

Navrhované změny v této příloze G stávajícího Mezinárodního standardu pro Testování a vyšetřování (ISTI) (a pouze v 
této příloze) a definice Vyhovující specifické hmotnosti pro analýzu (viz níže a viz definice ISTI) jsou předloženy ke 
schválení na zasedání výkonného výboru WADA dne 4. listopadu 2019, aby mohly vstoupit v platnost 1. března 2020. 
Urychlené zavedení této přílohy a související definice je způsobeno možnými přínosy, které tyto změny poskytnou 
Antidopingovým organizacím a Sportovcům během procesu odběru Vzorků, a budou k dispozici pro olympijské 
a paralympijské hry v Tokiu 2020. Jedinou změnou, která ohledně přílohy G nastane 1. ledna 2021, je to, že se stane 
přílohou F v důsledku přenesení přílohy A ISTI do Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky, přičemž obsah 
této přílohy zůstane nezměněn. 

 

Vyhovující specifická hmotnost pro analýzu: U Vzorků s minimálním objemem 90 ml a menším než 150 ml 
specifická hmotnost s hodnotou 1,005 nebo vyšší, pokud je měřená refraktometrem, nebo s hodnotou 1,010 
nebo vyšší, pokud je měřená pomocí diagnostických proužků. U Vzorků s objemem 150 ml a vyšším 
specifická hmotnost s hodnotou 1,003 nebo vyšší měřená pouze pomocí refraktometru. 
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PŘÍLOHA G – POŽADAVKY NA PERSONÁL PRO ODBĚR VZORKŮ 
 
 

G.1 Cíl 
 

Zajistit, aby Personál pro odběr Vzorků nebyl ve střetu zájmů a měl odpovídající kvalifikaci 
a zkušenosti s prováděním Odběrů Vzorků. 

 

G.2 Rozsah 

 

Požadavky na Personál pro odběr Vzorků začínají stanovením potřebných kompetencí Personálu 
pro odběr Vzorků a končí poskytnutím identifikovatelné akreditace. 

 

G.3 Odpovědnost 
 

Za všechny aktivity definované v této příloze je zodpovědný Orgán pro odběr Vzorků. 
 

G.4 Požadavky – kvalifikace a školení 
 

G.4.1 Orgán pro odběr Vzorků musí: 
 

a) stanovit nezbytné požadavky na kompetence, způsobilost a kvalifikaci na pozici 
Dopingového komisaře, Asistenta a Komisaře pro odběr krve; a 

 
b) připravit pracovní požadavky na veškerý Personál pro odběr Vzorků, které vymezí 

jejich příslušné odpovědnosti. Minimálně musí splňovat následující:   
 

i) Personál pro odběr Vzorků nesmí být Nezletilý; a 
 

ii) Komisaři pro odběr krve musí mít odpovídající kvalifikaci a praktické 
dovednosti, aby mohli provádět odběr krve ze žíly. 

 

G.4.2 Orgán pro odběr Vzorků musí zajistit, aby Personál pro odběr Vzorků podepsal dohodu 
ohledně střetů zájmů, důvěrnosti a kodexu chování. 

 

G.4.3 Orgán pro odběr Vzorků musí zajistit, aby pro Odběr Vzorku nebyl jmenován takový 

Personál pro odběr Vzorků, který by mohl mít zájem na výsledcích Odběru Vzorku. Má 

se za to, že členové Personálu pro odběr Vzorků mají takový zájem na výsledku, pokud: 

 

a) jsou zapojeni do správy sportu, ve kterém se Testování provádí;  

 
b) jsou v příbuzenském vztahu nebo zapojeni do osobních záležitostí jakéhokoli 

Sportovce, který by měl poskytnout Vzorek v konkrétním Odběru Vzorku; 
 

c) mají členy rodiny, kteří se aktivně podílejí na každodenních činnostech sportu na 
úrovni, pro kterou se Testování provádí (např. administrativa, trénování, školení, 
výkon funkce, závodník, lékař);  

 
d) mají obchodní nebo finanční zájem či osobní podíl ve sportu Sportovců, na které 

se vztahuje Testování; 
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e) mají nebo pravděpodobně mají přímý či nepřímý osobní nebo profesionální 
prospěch nebo výhody od třetí strany na základě jejich vlastních rozhodnutí 
přijatých při plnění jejich úředních funkcí; a/nebo 

 
f) to vypadá, že mají soukromé nebo osobní zájmy, které snižují jejich schopnost 

plnit své úkoly bezúhonně, nezávisle a účelně. 
 

G.4.4  Orgán pro odběr Vzorků musí zavést systém, který zabezpečí, aby byl Personál pro 
odběr Vzorků odpovídajícím způsobem vyškolen k vykonávání svých povinností. 

 

G.4.4.1 Školicí program pro Komisaře pro odběr krve musí přinejmenším zahrnovat 
studium všech relevantních požadavků na proces Testování a seznámení 
se s relevantními standardními opatřeními v souvislosti se zdravotní péčí. 

 

G.4.4.2 Školicí program pro Dopingové komisaře musí minimálně zahrnovat: 

 

a) komplexní teoretické školení v různých dovednostech souvisejících 

s Testováním, potřebných k výkonu činnosti Dopingového komisaře;  

 

b) sledování veškerých činností Dopingové kontroly, za které bude 

Dopingový komisař odpovědný, jak stanoví Mezinárodní standard pro 

Testování a vyšetřování, nejlépe přímo v místě odběru; a  

 

c) uspokojivé provedení jednoho kompletního Odběru Vzorku v terénu 

pod dohledem kvalifikovaného Dopingového komisaře či někoho 

podobného. Požadavek týkající se samotného poskytnutí Vzorku moči 

nesmí být zařazen do sledování v terénu. 

 

G.4.4.3  Program školení pro Asistenty musí obsahovat všechny relevantní 
požadavky na proces odběru Vzorku, mimo jiné včetně situací, které se 
týkají Porušení pravidel, Sportovců, kteří jsou Nezletilí a/nebo Sportovců se 
zdravotním postižením. 

 

G.4.4.4  Orgán pro odběr Vzorků, který odebírá Vzorky od Sportovců jiné země, než 
je Personál pro odběr Vzorků (např. při Mezinárodní Akci nebo v souvislosti 
s odběrem Mimo Soutěž), by měl nastavit takový školicí systém, který 
zabezpečí, že Personál pro odběr Vzorků bude přiměřeně vyškolen ve 
vztahu k těmto Sportovcům. 

 

G.4.4.5  Orgán pro odběr Vzorků musí vést záznamy o Vzdělávání, školení, 
dovednostech a zkušenostech veškerého Personálu pro odběr Vzorků. 

 

G.5 Požadavky – Akreditace, obnovení akreditace a delegování 
 

G.5.1 Orgán pro odběr Vzorků musí zavést systém pro akreditaci a obnovení akreditace 
Personálu pro odběr Vzorků. 

 

 
 

G.5.2  Orgán pro odběr Vzorků musí zajistit, aby Personál pro odběr Vzorků před udělením 
akreditace absolvoval celý program školení a aby důkladně ovládal požadavky 
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Mezinárodního standardu pro Testování a Vyšetřování (včetně požadavků dle článku 
G.4.4.4 vztahujících se k odběru Vzorků od Sportovců, kteří jsou z jiné země než 
Personál pro odběr Vzorků). 

 

G.5.3  Akreditace je platná maximálně dva (2) roky. Personál pro odběr Vzorků se musí před 
opětovnou akreditací podrobit přezkoušení (teoretickému a/nebo praktickému) a bude 
povinen kompletní program školení zopakovat, pokud se nezúčastnil aktivit odběru 
Vzorku během jednoho roku před obnovením akreditace. 

 

G.5.4  Pouze takový Personál pro odběr Vzorků, který má akreditaci uznávanou Orgánem pro 
odběr Vzorků, bude oprávněn Orgánem pro odběr Vzorků k tomu, aby se podílel na 
činnosti související s odběrem Vzorků jménem Orgánu pro odběr Vzorků. 

 

G.5.5  Orgán pro odběr Vzorků vyvine systém pro sledování výkonu Personálu pro odběr 
Vzorků během období akreditace, včetně definování a provádění kritérií pro zrušení 
akreditace.  

 

G.5.6  Dopingoví komisaři mohou osobně vykonávat jakékoli činnosti související s Odběrem 
Vzorků s výjimkou odběru krve, pokud k tomu nemají patřičnou kvalifikaci, nebo mohou 
pověřit Asistenta, aby vykonal specifické činnosti, které spadají do rozsahu povolených 
povinností Asistenta, jak je stanoví Orgán pro odběr Vzorků. 
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PŘÍLOHA H – TESTOVÁNÍ PŘI AKCI 
 
 

H.1 Cíl 
 

Postup, který je třeba dodržet v případě, že Antidopingová organizace podá žádost o povolení 
provádět Testování na Akci, kde nebyla schopna dosáhnout dohody ohledně takového Testování 
s řídícím orgánem Akce. Cílem WADA při posuzování takových žádostí je: 

 

a) podporovat spolupráci a koordinaci mezi různými Antidopingovými organizacemi, aby se 
optimalizovala účinnost jejich příslušných programů Testování; 

 
b) zajistit, aby resort každé Antidopingové organizace byl řádně řízen; a 

 
c) vyhnout se narušení při práci a obtěžování Sportovců. 

 

H.2 Rozsah 

 

Postup začíná tím, že Antidopingová organizace, která není odpovědná za iniciování nebo řízení 
Testování na Akci, písemně kontaktuje řídící orgán Akce, aby požádala o povolení provádět 
Testování, a končí tím, že WADA vydá rozhodnutí o tom, kdo bude za provádění Testování na 
Akci odpovědný. 

 

H.3 Odpovědnost 
 

Antidopingové organizace žádající o povolení provádět Testování na Akci a řídící orgán Akce by měli 

spolupracovat a pokud možno koordinovat Testování na Akci. Pokud to však není možné, pak jsou 

Antidopingové organizace povinny předložit WADA své argumenty ve stanovených lhůtách. WADA 

poté odpovídá za přezkoumání okolností a vydání rozhodnutí v souladu s postupy stanovenými v této 

příloze. 

 

H.4 Požadavky  
 

Jakákoli Antidopingová organizace, která není odpovědná za iniciování a řízení Testování na Akci 
v souladu s článkem 5.3.2 Kodexu, ale která si přesto přeje provést Testování na takové Akci, 
musí ještě před kontaktováním WADA podat žádost o takové povolení u řídícího orgánu Akce 
písemnou formou a s úplným odůvodněním. 

 

H.4.1 Tato žádost musí být zaslána řídícímu orgánu minimálně třicet pět (35) dnů před začátkem 
Akce (tj. třicet pět (35) dnů před začátkem období Při Soutěži, jak je definováno 
v pravidlech mezinárodní federace odpovědné za příslušný sport). 

 

H.4.2 Pokud řídící orgán odmítne nebo neodpoví do sedmi (7) dnů od přijetí žádosti, žádající 
Antidopingová organizace může zaslat WADA (s kopií řídícímu orgánu) písemnou žádost 
s úplným odůvodněním, jasným popisem situace a veškerou relevantní korespondencí 
mezi řídícím orgánem a žádající Antidopingovou organizací. Takovou žádost musí WADA 
obdržet nejpozději dvacet jedna (21) dnů před začátkem Akce. 
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H.4.3 Po obdržení takovéto žádosti WADA neprodleně požádá řídící orgán o jeho stanovisko 
k žádosti a o důvody odmítnutí. Řídící orgán zašle odpověď WADA do sedmi (7) dnů od 
obdržení žádosti WADA. 

 

H.4.4 Jakmile WADA obdrží odpověď řídícího orgánu, nebo pokud řídící orgán neposkytne tuto 
odpověď do sedmi (7) dnů, WADA vydá odůvodněné rozhodnutí v příštích sedmi (7) 
dnech. Ve svém rozhodnutí WADA zváží mimo jiné tyto aspekty: 

 

a) Plán Testování pro Akci, včetně počtu a typu Testů plánovaných pro tuto Akci; 
 

b) škálu Zakázaných látek, na něž budou odebrané Vzorky analyzovány; 

 

c) celkový antidopingový program uplatňovaný v tomto sportovním odvětví; 
 

d) logistické otázky, které by mohly vzniknout schválením žádosti Antidopingové 
organizace o Testování při Akci; 

 
e) všechny další důvody předložené žádající Antidopingovou organizací a/nebo 

řídícím orgánem odmítajícím toto Testování; a 
 

f) jakékoli další informace, které bude WADA považovat za relevantní. 
 

H.4.5 Pokud Antidopingová organizace, která není řídícím orgánem pro Akci v zemi, v níž je 
Akce pořádána, má nebo obdrží informace týkající se možného dopingu Sportovců, kteří 
mají na Akci soutěžit, musí se o tyto informace co nejdříve podělit s řídícím orgánem 
Akce. Pokud není řídícím orgánem plánováno žádné Testování pro Akci a Antidopingová 
organizace je schopna sama Testování provádět, řídící orgán pro Akci vyhodnotí, jestli 
on nebo Antidopingová organizace může Testování provést bez ohledu na to, zda jsou 
informace od Antidopingové organizace poskytnuty během období třiceti pěti (35) dnů 
před Akcí. Pokud řídící orgán Akce nebude jednat s Antidopingovou organizací, která 
informace poskytla, nebo se rozhodne, že není schopna provést Testování sama, či 
nepovolí Antidopingové organizaci provést Testování na Akci, pak Antidopingová 
organizace neprodleně uvědomí WADA. 

 

H.4.6 Pokud se WADA rozhodne, že by mělo být uděleno povolení k Testování na Akci, jak to 
požadovala žádající Antidopingová organizace, nebo jak to navrhovala WADA, WADA 
může řídícímu orgánu umožnit, aby takové Testování řídil sám, pokud WADA neusoudí, 
že to není reálné a/nebo že to není za daných okolností vhodné. 
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PŘÍLOHA I – ODBĚR, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA VZORKŮ KRVE PRO 
BIOLOGICKÝ PAS SPORTOVCE 

 

I.1 Cíl 
 

Odebrat Vzorek krve Sportovce, který je určen k použití v souvislosti s měřením jednotlivých 
proměnných krve Sportovce v rámci programu Biologického pasu Sportovce, způsobem vhodným 
pro takové použití. 

 

I.2 Požadavky 

 

I.2.1 Při plánování Testů se zohlední informace o místě pobytu Sportovce, aby bylo zajištěno, že 
k odběru Vzorku nedojde během dvou (2) hodin od tréninku Sportovce, účasti v Soutěži 
nebo jiné podobné fyzické aktivity Sportovce. Pokud Sportovec trénoval nebo soutěžil 
v době méně než dvě (2) hodiny před okamžikem, kdy byl informován, že byl vybrán, 
Dopingový komisař nebo jiný Personál pro odběr Vzorků bude dohlížet na Sportovce až do 
uplynutí této dvouhodinové lhůty. 

 

I.2.2 Pokud byl Vzorek odebrán během dvou (2) hodin od tréninku nebo Soutěže, Dopingový 
komisař zaznamená povahu, trvání a intenzitu námahy, aby tyto informace byly k dispozici 
APMU a následně Odborníkům. 

 

I.2.3 Třebaže v rámci Biologického pasu Sportovce postačuje jediný Vzorek krve, doporučuje se 

odebrat dodatečný Vzorek B pro případnou následnou analýzu Zakázaných látek a 

Zakázaných metod v plné krvi (např. detekce homologní krevní transfúze (HBT) a/nebo 

látek stimulujících erytropoézu (ESA)). 
 

I.2.4 Pro Testování Mimo Soutěž by měly být Vzorky moči A a B odebírány společně se Vzorkem 
(Vzorky) krve, aby bylo možné provést Analytické Testování pro ESA, pokud to není 
odůvodněno specifickou inteligentní strategií Testování. 

 

[Poznámka k příloze I.2.4: Pokyny pro odběr Vzorků krve WADA odrážejí tyto protokoly a 
zahrnují praktické informace o integraci Testování Biologického pasu Sportovce do 
„tradičních“ aktivit Testování. Do pokynů pro odběr Vzorků krve byla zahrnuta tabulka, která 
určuje, jaké konkrétní termíny pro doručení jsou vhodné při kombinaci s konkrétními typy 
Testů (např. Biologický pas Sportovce a růstový hormon (GH), Biologický pas Sportovce a 
homologní krevní transfúze atd.) a které typy Vzorků mohou být vhodné pro souběžnou 
přepravu.] 

 

I.2.5 Vzorek musí být uchováván v chladu od odběru až do jeho analýzy, s výjimkou případů, 
kdy je Vzorek neprodleně analyzován v místě odběru. Za postup uložení je odpovědný 
Dopingový komisař. 

 

I.2.6 Zařízení pro uložení a přepravu musí být schopné udržovat nízkou teplotu Vzorků krve 
během uložení. Vzorky plné krve nesmí nikdy zamrznout. Při výběru zařízení pro uložení a 
přepravu bere Dopingový komisař v úvahu dobu uložení, počet Vzorků, které mají být 
v zařízení uloženy, a převládající podmínky prostředí (vysoké nebo nízké teploty). Zařízení 
na uložení musí být jedno z následujících: 
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a) lednice; 
 

b) izolovaný chladící box; 
 

c) izotermický vak; nebo 
 

d) jakékoli jiné zařízení, které má výše uvedené funkce. 
 

I.2.7 Pro záznam teplot od odběru po analýzu Vzorku se použije záznamník teplot s výjimkou 
případů, kdy je Vzorek neprodleně analyzován v místě odběru. Záznamník teplot musí být 
schopen: 

 

a) zaznamenávat teplotu ve stupních Celsia alespoň jednou za minutu; 
 

b) zaznamenávat čas v GMT; 
 

c) hlásit teplotní profil v průběhu času v textovém formátu s jedním řádkem na každé 
měření ve formátu „RRRR-MM-DD HH:MM T“; a 

 
d) mít unikátní ID o délce nejméně šesti znaků. 

 

I.2.8 Po oznámení Sportovci, že byl vybrán na Dopingovou kontrolu, a vysvětlení Dopingového 
komisaře / Komisaře pro odběr krve o právech a povinnostech Sportovce v průběhu 
Dopingové kontroly, Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve požádá Sportovce, aby 
zůstal v klidu, v normální poloze pro sezení s nohama na podlaze po dobu nejméně deseti 
(10) minut před poskytnutím Vzorku krve. 

 

[Poznámka k příloze I.2.8: Sportovec nesmí během deseti (10) minut před odběrem Vzorku 
vstát. Nechat Sportovce sedět během těchto deseti (10) minut v čekárně a pak si ho zavolat 
do místnosti pro odběr krve je nepřípustné.] 

 

I.2.9 Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve shromáždí a zaznamená následující doplňující 
informace do dodatečného formuláře Biologického pasu Sportovce, zvláštního formuláře o 
Dopingové kontrole Biologického pasu Sportovce nebo jiného souvisejícího formuláře 
zprávy, který Sportovec a Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve podepíše: 

 

a) Seděl Sportovec s nohama na zemi alespoň deset (10) minut před odběrem krve? 
 

b) Byl Vzorek odebrán bezprostředně po nejméně třech (3) po sobě jdoucích dnech 
intenzivní vytrvalostní Soutěže, jako je např. etapový závod v cyklistice? 

 
c) Absolvoval Sportovec trénink nebo Soutěž během dvou (2) hodin před Testem krve? 

 
d) Trénoval Sportovec, soutěžil nebo pobýval v nadmořské výšce větší než 1 500 m n. 

m. během předchozích dvou (2) týdnů? Pokud ano, nebo jsou-li pochybnosti, 
zaznamená se jméno a poloha místa, kde se Sportovec nacházel, a doba jeho pobytu. 
Pokud je známa, zadá se odhadovaná nadmořská výška. 
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e) Použil Sportovec během předchozích dvou (2) týdnů nějakou formu simulace 
nadmořské výšky jako třeba hypoxický stan, maska atd.? Pokud ano, mělo by se 
zaznamenat co nejvíce informací o typu zařízení a způsobu, jakým bylo používáno 
(např. frekvence, doba trvání, intenzita). 

 
f) Dostal Sportovec během předchozích tří (3) měsíců nějakou transfúzi krve? Došlo 

během předchozích tří (3) měsíců k nějaké ztrátě krve v důsledku nehody, patologie 
nebo dárcovství? Pokud ano, mělo by být zaznamenáno odhadované množství. 

 
g) Byl Sportovec vystaven extrémním podmínkám prostředí během posledních dvou (2) 

hodin před odběrem krve, včetně sezení v prostředí s umělým teplem, jako je např. 
sauna? Pokud ano, měly by být zaznamenány podrobnosti. 

 

I.2.10 Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve spustí záznamník teplot a umístí ho do 
zařízení pro uložení. Je důležité začít zaznamenávat teplotu ještě před odběrem Vzorku. 

 

I.2.11 Zařízení pro uložení musí být umístěno v Místnosti Dopingové kontroly a musí být 
zabezpečeno. 

 

I.2.12 Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve dá Sportovci pokyn, aby si vybral Materiál pro 
Odběr Vzorku v souladu s přílohou D.4.6. Pokud nejsou zkumavky na odběr předem 
označeny, Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve je před odběrem krve označí 
unikátním kódovým číslem Vzorku a Sportovec ověří, že se kódová čísla shodují. 

 

I.3 Postup odběru Vzorků 

 

I.3.1 Postup odběru Vzorků pro odběr krve pro účely Biologického pasu Sportovce odpovídá postupu 

stanovenému v příloze D.4, včetně deseti (10) minut sezení, s následujícími dodatečnými prvky: 
 

a) Dopingový komisař se ujistí, že zkumavky na odběr byly řádně naplněny; a 
 

b) poté, co krev přestane téct do zkumavky, Dopingový komisař vyjme zkumavku 
z držáku a ručně homogenizuje krev ve zkumavce jemným převracením zkumavky, 
což provede nejméně třikrát. 

 

I.3.2 Sportovec a Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve podepíší v případě potřeby 
dodatečný formulář(e) Dopingové kontroly a Biologického pasu Sportovce. 

 

I.3.3 Vzorek krve je zapečetěn a vložen do zařízení pro uložení obsahujícího záznamník teplot. 
 

I.4 Požadavky na přepravu 

 

I.4.1 Vzorky krve musí být přepravovány v zařízení, které v průběhu času udržuje integritu 
Vzorků vzhledem ke změnám vnější teploty. 

 

I.4.2 Za postup přepravy odpovídá Dopingový komisař. Zařízení pro přepravu musí být 
přepravováno bezpečnými prostředky s použitím autorizovaného způsobu přepravy 
Antidopingové organizace. 
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I.4.3 Integrita Markerů používaných v hematologickém modulu Biologického pasu Sportovce je 
zaručena, pokud skóre krevní stability (BSS) zůstává menší než osmdesát pět (85), přičemž 
BSS se počítá jako: 

 

BSS = 3 * T + CAT 

 

kde CAT je čas od odběru do analýzy (v hodinách) a T je průměrná teplota (ve stupních 

Celsia) měřená záznamníkem teplot v době mezi odběrem Vzorku a analýzou. 

 

I.4.4 V rámci BSS může Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve použít následující tabulku 
k odhadu maximální doby přepravy do Laboratoře nebo do Laboratoře schválené WADA 
pro Biologický pas Sportovce, která se označuje jako doba od odběru do příjmu (CRT), pro 
danou průměrnou teplotu T: 

 

T [°C] CRT [h] 
  

15 35 

12 41 

10 46 

9 48 

8 50 

7 53 

6 55 

5 58 

4 60 
  

 

I.4.5 Dopingový komisař / Komisař pro odběr krve musí přepravit Vzorek do Laboratoře nebo 
do Laboratoře schválené WADA pro Biologický pas Sportovce co nejdříve.  

 

I.4.6 Orgán pro Testování nebo Orgán pro Odběr Vzorků neprodleně nahlásí do ADAMS: 
 

a) formulář Dopingové kontroly podle článku 4.9.1 b); 
 

b) dodatečný formulář Biologického pasu Sportovce a/nebo další informace specifické 

pro Biologický pas Sportovce shromážděné v příslušném formuláři zprávy; 

 

c) ID záznamníku teplot (bez jakékoli časové reference) a časové pásmo místa 
Testování v GMT v Řetězci přepravy Vzorků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


