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ÚVOD
Předmluva
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice (dále jen „Směrnice“) je
přijímána a implementována v souladu s povinnostmi Národní antidopingové organizace,
vyplývajícími z Kodexu a na podporu soustavné činnosti Antidopingového výboru ČR (dále jen „ADV
ČR“) směřující k eliminaci dopingu ve sportu v České republice.
Tato antidopingová pravidla jsou sportovními pravidly upravujícími podmínky, za kterých se sport
provozuje. Cílem je aplikovat antidopingová pravidla globálně, harmonizovaným způsobem. Jejich
povaha se liší od trestního a občanského práva. Nesmějí být omezena žádnými vnitrostátními
požadavky a právními normami, antidopingová pravidla jsou zcela autonomní. Při případném
přezkumu okolností daného případu by si všechny soudy, rozhodčí soudy a jiné rozhodčí orgány
měly být této skutečnosti vědomy a respektovat odlišnou povahu těchto antidopingových pravidel,
která implementují Kodex a skutečnosti, že tato pravidla představují shodu širokého spektra
zúčastněných stran a sportovních subjektů z celého světa ohledně toho, co je nutné k zajištění
ochrany fair play.
ADV ČR odpovídá za realizaci všech částí Dopingové kontroly. Jakýkoliv aspekt Dopingové kontroly
nebo antidopingového Vzdělávání může ADV ČR delegovat na Delegovanou třetí stranu, ADV ČR
však vyžaduje, aby Delegovaná třetí strana provedla takové aspekty v souladu s Kodexem,
Mezinárodními standardy a těmito antidopingovými pravidly.
ADV ČR je vždy plně odpovědný za zajištění provádění veškerých delegovaných aspektů v souladu
s Kodexem. ADV ČR může delegovat své odpovědnosti za rozhodování a Nakládání s výsledky na
antidopingový útvar CAS.
Pokud není uvedeno jinak, odkazy na články jsou odkazy na články v této Směrnici.
Základní zdůvodnění Kodexu a antidopingových pravidel ADV ČR
Antidopingové programy vycházejí z hodnot, které jsou sportu vlastní. Tyto hodnoty se často
označují jako „duch sportu“, etické uplatňování lidské jedinečnosti, dokonalosti a všech přirozených
schopností každého Sportovce.
Antidopingové programy usilují o ochranu zdraví Sportovců a snaží se Sportovcům poskytnout
příležitost k uplatnění lidské jedinečnosti bez Použití Zakázaných látek a Zakázaných metod.
Antidopingové programy usilují o zachování integrity sportu v oblasti dodržování pravidel,
respektování soupeřů, rovných podmínek a hodnot čistého sportu.
Tento „duch sportu“ je oslavou lidského ducha, těla a mysli. Je podstatou olympismu a odráží se v
hodnotách, které nalézáme ve sportu a prostřednictvím sportu, včetně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdraví
etiky, fair play a poctivosti
práv Sportovců stanovených Kodexem
vynikajících výkonů
charakteru a Vzdělání
zábavy a radosti
týmové spolupráce
oddanosti a odhodlání
dodržování pravidel a zákonů
respektu k sobě a ostatním Účastníkům
odvahy
pospolitosti a solidarity

Duch sportu je vyjádřen v poctivosti našeho jednání.
Doping je v příkrém rozporu s duchem sportu.
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Národní antidopingový program
Antidopingový výbor ČR byl zřízen s cílem působit jako Národní Antidopingová organizace v České
republice. Je příspěvkovou organizací Národní sportovní agentury. ADV ČR má, v souladu s článkem
20.5.1 Kodexu, zejména výlučnou pravomoc a odpovědnost, aby byl při svých provozních
rozhodování a činnostech nezávislý na sportu a vládě, včetně zákazu jakéhokoliv zapojení do
provozních rozhodování nebo činností jakoukoliv Osobou, která je současně účastna v řízení nebo
chodu jakékoliv mezinárodní federace, Národní federace, Organizátora významné Akce, Národního
olympijského výboru, Národního paralympijského výboru nebo ústředního orgánu odpovědného za
sport nebo činnost antidopingu.
Oblast působnosti těchto Antidopingových pravidel
Článek 5.2.1 Kodexu přiznává Národní Antidopingové organizaci pravomoc v oblasti Testování při
soutěži a Mimo soutěž nad všemi Sportovci, kteří jsou státními příslušníky, občany, držiteli licence
nebo členy sportovních organizací ve své zemi nebo kteří jsou v dané zemi přítomni. V rámci této
skupiny Sportovců může nejvyšší úroveň Sportovců odpovídat definicím jejich příslušných
Mezinárodních federací pro Sportovce mezinárodní úrovně. Národní Antidopingová organizace musí
určit, kteří ze Sportovců budou klasifikováni jako Sportovci národní úrovně (článek 4.3
Mezinárodního standardu pro Testování a vyšetřování). A ponechává si antidopingovou pravomoc,
kterou jí stanovuje Kodex nad všemi ostatními Sportovci ve své zemi, aby je mohla testovat a zahájit
proti nim řízení o porušení antidopingových pravidel. V souladu s článkem 4.3 Mezinárodního
standardu pro Testování a vyšetřování by měl plán testů Národní Antidopingové organizace
upřednostňovat Sportovce národní úrovně a vyšší.
Směrnice se vztahuje na:
(a) ADV ČR, včetně členů komisí, ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců a
Delegovaných třetích stran a jejich zaměstnanců, kteří se účastní jakékoliv části Dopingové
kontroly;
(b) Národní federace České republiky, včetně členů komisí, předsedů, ředitelů, vedoucích
pracovníků a zaměstnanců a Delegovaných třetích stran a jejich zaměstnanců, kteří se
účastní jakékoliv části Dopingové kontroly;
(c) Sportovce, Doprovodný personál Sportovce a další Osoby (včetně Chráněných osob),
ohledu na skutečnost, zda je či není příslušníkem dané země nebo občanem ČR:

bez

(i) všechny Sportovce a Doprovodný personál Sportovce, kteří jsou členy nebo držiteli
licence jakékoliv Národní federace v ČR nebo jakékoli členské nebo přidružené
organizace jakékoliv Národní federace v ČR (včetně klubů, týmů, sdružení nebo lig);
(ii) všechny Sportovce a Doprovodný personál Sportovce, kteří se účastní Akcí, Soutěží
a dalších aktivit organizovaných, svolávaných, autorizovaných nebo uznávaných
jakoukoliv Národní federací v ČR nebo jakýmkoliv členem nebo přidruženou
organizací jakékoliv Národní federace v ČR (včetně klubů, týmů, sdružení nebo lig),
a to kdekoliv;
(iii) všechny Sportovce nebo Doprovodné osoby Sportovce či jiné Osoby, které na
základě akreditace, licence, smluvního ujednání nebo jinak podléhají příslušnosti
jakékoliv Národní federace v ČR nebo jakéhokoliv člena či přidružené organizace
jakékoliv Národní federace v ČR (včetně klubů, týmů, sdružení nebo lig) za účelem
opatření proti dopingu; a
(iv) všechny Sportovce a Doprovodný personál Sportovce, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na jakékoliv činnosti organizované, pořádané, svolávané nebo
povolené organizátorem Národní akce nebo národní ligy, který není přidružen k
Národní federaci.1

1

[Poznámka k bodu (iv): Tyto organizační orgány budou začleněny do národního antidopingového programu.]
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(v) Rekreační sportovce, tj. jakoukoliv fyzickou osobu, která se věnuje nebo účastní
sportovních nebo fitness aktivit pro rekreační účely, ale která nesoutěží v Soutěžích
nebo Akcích organizovaných, uznávaných nebo pořádaných Národní federací nebo
přidruženými či nepřidruženými subjekty sdružení, organizací, klubů, týmů nebo lig,
a která během pěti let před porušením jakéhokoliv antidopingového pravidla nebyla
Sportovcem mezinárodní úrovně (dle definice Mezinárodní federace v souladu s
Mezinárodním standardem pro Testování a vyšetřování) nebo Sportovcem národní
úrovně (dle definice ADV ČR); nereprezentovala ČR ani žádnou jinou zemi na
Mezinárodní Akci v otevřené kategorii2 ; ani nebyla zahrnuta do žádného Registru
pro Testování nebo jiného registru o místě pobytu vedeného jakoukoliv Mezinárodní
federací, ADV ČR nebo jinou Národní antidopingovou organizací.
(d) všechny ostatní Osoby, u kterých Kodex přiznává pravomoc ADV ČR, včetně všech
Sportovců, kteří jsou státními příslušníky nebo mají trvalý pobyt v ČR a všichni Sportovci,
kteří jsou přítomni na území ČR, bez ohledu na skutečnost, zda soutěží nebo trénují či
využívají zařízení a/nebo služby poskytované vládou ČR, ADV ČR a/nebo Národními
federacemi.
Má se za to, že každá z uvedených Osob jako podmínku své účasti nebo zapojení do sportu v ČR,
souhlasila s těmito antidopingovými pravidly, je jimi vázána a je pod pravomocí ADV ČR pro aplikaci
této Směrnice, včetně všech Důsledků jejího porušení.
V rámci skupiny Sportovců, kteří jsou vázáni Směrnicí a jsou povinni ji dodržovat, se následující
Sportovci pro účely Směrnice považují za Sportovce národní úrovně, a proto se na tyto Sportovce
vztahují zvláštní ustanovení Směrnice pro Sportovce národní úrovně (např. Testování, TV, hlášení
míst pobytu a Nakládání s výsledky):
(a) Sportovci, kteří jsou členy nebo držiteli licence jakékoliv Národní federace v ČR nebo jiné
organizace přidružené k Národní federaci, včetně sdružení, klubů, týmů nebo lig.
(b) Sportovci, kteří se účastní nebo soutěží v jakékoli Soutěži, Akci nebo aktivitě, které
organizuje, uznává nebo hostí Národní federace, jakékoliv přidružené sdružení, organizace,
klub, tým nebo liga či vláda v ČR.
(c) Jakýkoliv jiní Sportovci, kteří na základě akreditace, licence, jiného smluvního ujednání nebo
jinak podléhají příslušnosti Národní federace v ČR nebo jakéhokoli přidruženého sdružení,
organizace, klubu, týmu nebo ligy v ČR, pro účely boje proti dopingu ve sportu v ČR.
(d) Sportovci, kteří se účastní jakékoli činnosti organizované, uznávané nebo pořádané
organizátorem Národní Akce nebo jinou národní ligou a která není jinak přidružena k Národní
federaci.
Pokud je takový Sportovec Mezinárodními federacemi klasifikován jako Sportovec mezinárodní
úrovně, bude pro účely Směrnice považován za Sportovce mezinárodní úrovně (a nikoliv Sportovce
národní úrovně).

2

[Poznámka k Rekreačním Sportovcům: Pojem „otevřená kategorie“ má eliminovat soutěž, která je omezena na juniorské
nebo věkové kategorie.]
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ČLÁNEK 1

DEFINICE DOPINGU

Doping je definován jako porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel, uvedených v
článcích 2.1 až 2.11 Směrnice.
ČLÁNEK 2

PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL

Smyslem článku 2 je specifikace okolností a jednání, která představují porušení antidopingových
pravidel. Všechna řízení v případech dopingu budou probíhat na základě konstatování, že jedno
nebo více z těchto specifických pravidel bylo porušeno.
Sportovci nebo jiné Osoby odpovídají za znalost toho, co představuje porušení antidopingových
pravidel a za znalost látek a metod obsažených v Seznamu zakázaných látek a zakázaných metod.
Porušení antidopingových pravidel jsou definována takto:
2.1

3

4

Přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku
Sportovce
2.1.1

Je osobní povinností každého Sportovce zajistit, aby žádná Zakázaná
látka nevnikla do jeho těla. Sportovci jsou odpovědni za zjištěnou
přítomnost jakékoli Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů
v jejich Vzorcích. Z toho plyne, že k tomu, aby došlo k porušení
antidopingového pravidla podle článku 2.1, není nutné, aby Sportovci byl
prokazován úmysl, Zavinění, Nedbalost či vědomé Použití.3

2.1.2

Dostatečným důkazem porušení antidopingového pravidla podle článku
2.1 je cokoliv z následujících: Přítomnost Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku A Sportovce, jestliže se Sportovec
zřekne analýzy Vzorku B a Vzorek B není analyzován, nebo pokud Vzorek
B Sportovce je analyzován a analýza Vzorku B potvrdí přítomnost
Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů nalezených ve
Vzorku A Sportovce; nebo pokud je Vzorek B Sportovce rozdělen do dvou
(2) lahviček a analýza druhé lahvičky potvrdí přítomnost Zakázané látky
nebo jejích Metabolitů nebo Markerů nalezených v první části
rozděleného Vzorku, nebo pokud se Sportovec vzdá analýzy kontrolní
části rozděleného Vzorku.4

2.1.3

S výjimkou těch látek, pro které je Rozhodný limit výslovně stanoven v
Seznamu nebo Technickém dokumentu, představuje přítomnost
jakéhokoliv detekovaného množství Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku Sportovce porušení antidopingového
pravidla.

2.1.4

Výjimkou z obecného pravidla článku 2.1 jsou případy, kdy Seznam,
Mezinárodní standardy nebo Technické dokumenty stanoví zvláštní
kritéria pro vyhodnocování některých Zakázaných látek.

[Poznámka k článku 2.1.1: Podle tohoto článku dochází k porušení antidopingových pravidel bez ohledu na Zavinění
Sportovce. Různá rozhodnutí CAS se na toto pravidlo odvolávají jako na pravidlo „Striktní odpovědnosti“. Zavinění
Sportovce se bere v úvahu při určování Důsledků porušení antidopingového pravidla podle článku 10. Tento princip byl
konzistentně potvrzován v rozhodnutích CAS.]
[Poznámka k článku 2.1.2: Antidopingová organizace s odpovědností za Nakládání s výsledky se může dle svého uvážení
rozhodnout nechat provést analýzu vzorku B, i když Sportovec o analýzu vzorku B nepožádá.]
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2.2

2.3

Použití nebo Pokus o Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody
Sportovcem5
2.2.1

Je osobní povinností každého Sportovce zajistit, aby se žádná Zakázaná
látka nedostala do jeho těla a aby nedošlo k Použití žádné Zakázané
metody. Pro určení, zda došlo k porušení antidopingového pravidla
Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody, není nutné prokázat
úmysl, Zavinění, Nedbalost nebo vědomé Použití ze strany Sportovce.

2.2.2

Úspěch nebo neúspěch Použití nebo Pokusu o Použití Zakázané látky
nebo Zakázané metody není rozhodující. Pro určení, že došlo k porušení
antidopingového pravidla, postačuje, aby Zakázaná látka nebo Zakázaná
metoda byla použita, případně aby byl učiněn Pokus o její použití.6

Vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru Vzorku ze strany
Sportovce

Vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru Vzorku bez přesvědčivého
zdůvodnění po obdržení výzvy, v souladu s příslušnými antidopingovými pravidly.7
2.4

Porušení povinnosti informovat o místě pobytu

Jakákoli kombinace tří (3) nezastižení na místě pobytu a/nebo neposkytnutí informací o
místě pobytu Sportovce tak, jak je stanoveno v Mezinárodním standardu pro Nakládání s
výsledky, během 12měsíčního období, kterého se dopustil Sportovec v Registru pro
Testování.
2.5

Podvádění nebo Pokus o Podvádění v průběhu kterékoli části Dopingové
kontroly ze strany Sportovce či jiné Osoby

2.6

Držení Zakázané látky nebo Zakázané Metody Sportovcem či Doprovodným
personálem Sportovce
2.6.1

Držení Zakázané látky nebo Zakázané metody Sportovcem Při Soutěži
nebo držení Zakázané látky nebo Zakázané metody, která je zakázána v
období Mimo Soutěž, Sportovcem Mimo Soutěž, pokud Sportovec
neprokáže, že toto Držení je v souladu s Terapeutickou výjimkou (TV),
udělenou podle článku 4.4, nebo toto Držení jinak dostatečně nezdůvodní.

5

[Poznámka k článku 2.2: Vždy platilo, že Použití nebo Pokus o použití Zakázané látky nebo Zakázané metody může být
prokázáno jakýmkoli spolehlivým způsobem. Jak je uvedeno v poznámce k článku 3.2, na rozdíl od důkazu požadovaného
k odhalení porušení antidopingového pravidla podle článku 2.1, Použití nebo Pokus o Použití může být také prokázán
jiným spolehlivým způsobem, jako přiznáním Sportovce, výpovědí svědka, listinným důkazem, závěry vyvozenými
z dlouhodobého profilování, včetně údajů získaných pro vydání biologického pasu Sportovce nebo jinou analytickou
informací, která by jinak nesplňovala všechny požadavky na prokázání „přítomnosti“ Zakázané látky podle článku 2.1.
Například Použití může být prokázáno na základě spolehlivých analytických podkladů z analýzy Vzorku A (bez potvrzení
analýzou vzorku B) nebo z analýzy samotného Vzorku B, pokud Antidopingová organizace poskytne dostatečné
vysvětlení absence potvrzení výsledku v druhém Vzorku.]

6

[Poznámka k článku 2.2.2: Dokázání „Pokusu o použití” Zakázané látky nebo Zakázané metody vyžaduje prokázání
úmyslu Sportovce. Skutečnost, že je vyžadován důkaz úmyslu k prokázání porušení tohoto konkrétního antidopingového
pravidla neznamená porušení principu Striktní odpovědnosti, stanoveného pro případ porušení článku 2.1 a porušení
článku 2.2 s ohledem na Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody.
Jestliže Sportovec použije Zakázanou látku, jedná se o porušení antidopingového pravidla, kromě Použití takové látky,
která není zakázána Mimo Soutěž a Sportovec ji použil Mimo Soutěž. (Avšak přítomnost Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku odebraném Při Soutěži je porušením článku 2.1 bez ohledu na dobu, kdy mohla být
tato látka podána.)]

7

[Poznámka k článku 2.3: Jako porušení antidopingového pravidla bude např. posuzován případ, kdy se prokáže, že se
Sportovec vědomě vyhýbá dopingovému komisaři, aby se vyhnul výzvě, nebo samotnému Testování. Porušením ve
smyslu „nedostavení se k odběru Vzorku“ může být buď úmysl, nebo nedbalost Sportovce, zatímco „vyhýbání se“ nebo
„odmítnutí“ odběru Vzorku předpokládá úmyslné jednání sportovce.]

9

2.6.2

Držení Zakázané látky nebo Zakázané metody Doprovodným personálem
Sportovce Při Soutěži nebo Držení Zakázané látky nebo Zakázané
metody, která je zakázána v období Mimo Soutěž, Doprovodným
personálem Sportovce v období Mimo Soutěž ve spojení se Sportovcem,
Soutěží nebo tréninkem, pokud Doprovodný personál Sportovce
neprokáže, že toto Držení je v souladu s TV, udělenou podle článku 4.4,
případně jinak dostatečně toto Držení nezdůvodní.8

2.7

Obchodování nebo Pokus o Obchodování s jakoukoli Zakázanou látkou nebo
Zakázanou metodou Sportovcem nebo jinou Osobou

2.8

Podání nebo Pokus o Podání jakékoli Zakázané látky nebo Zakázané metody
Sportovci Při Soutěži, jakýmkoli Sportovcem či jinou osobou, nebo Podání
nebo Pokus o Podání jakékoli Zakázané látky nebo Zakázané metody, které
jsou zakázány Mimo Soutěž, Sportovci v období Mimo Soutěž

2.9

Spoluúčast nebo Pokus o spoluúčast Sportovcem nebo jinou Osobou

Asistování, podněcování, napomáhání, navádění, konspirace, zakrývání skutečnosti nebo
jiná úmyslná spoluúčast týkající se porušení antidopingového pravidla, Pokusu o porušení
antidopingového pravidla nebo porušení článku 10.14.1 jinou Osobou.9
2.10

Zakázané spolčování Sportovcem nebo jinou Osobou
2.10.1

Spolčování Sportovce nebo jiné Osoby, která podléhá pravomoci
Antidopingové organizace, v profesní nebo sportovní záležitosti s
Doprovodným personálem Sportovce, který:
2.10.1.1 pokud podléhá pravomoci Antidopingové organizace je v době
Zákazu činnosti; nebo
2.10.1.2 pokud nepodléhá pravomoci Antidopingové organizace a nebyl
mu udělen Zákaz činnosti v souladu s Kodexem, bylo
rozhodnuto v trestním, disciplinárním nebo profesním řízení, že
se dopustil porušení jednání, které znamenalo porušení
antidopingových pravidel, pokud by pro tuto Osobu platila
antidopingová pravidla podle Kodexu. Status diskvalifikace
takovéto Osoby bude platit během delšího z těchto dvou
období: šest (6) let ode dne trestního, profesního nebo
disciplinárního rozhodnutí nebo po dobu trvání trestní,
disciplinární nebo profesní sankce, která byla uložena; nebo

2.10.2

2.10.1.3 slouží jako nastrčená osoba nebo zprostředkovatel pro osobu
popsanou v článcích 2.10.1.1 nebo 2.10.1.2.
K prokázání porušení článku 2.10 musí Antidopingová organizace
prokázat, že daný Sportovec nebo jiná Osoba věděla o statusu
diskvalifikace Doprovodného personálu Sportovce.
Důkazní břemeno je na Sportovci nebo jiné Osobě, aby prokázal, že
případné spolčení s Doprovodným personálem Sportovce, popsané v

8

[Poznámka k článkům 2.6.1 a 2.6.2: Za přijatelné zdůvodnění by se nepovažovalo například zakoupení, nebo Držení
Zakázané látky za účelem jejího předání příteli nebo příbuznému, kromě případu odůvodněného zdravotními okolnostmi,
kdy taková Osoba má lékařským předpis, například na zakoupení inzulínu pro dítě s diabetem.]
[Za přijatelné zdůvodnění lze například považovat následující: a) Sportovec či týmový lékař, přenášející Zakázané látky
či Zakázané metody pro řešení akutních či nouzových situací (např. auto-dávkovač epinefrinu), nebo b) Sportovec držící
Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu z terapeutických důvodů, a to krátce před požádáním o TV či obdržením
příslušného rozhodnutí.]

9

[Poznámka k článku 2.9: Spoluúčast nebo Pokus o spoluúčast může zahrnovat fyzickou nebo psychologickou pomoc.]

10

článku 2.10.1.1 nebo 2.10.1.2, nemělo profesní ani sportovní charakter,
a/nebo že se takovému spolčení nedalo dostatečně vyhnout.
Antidopingové organizace, které se dozví o jednání Doprovodného
personálu Sportovce, které splňuje kritéria popsaná v článku 2.10.1.1,
2.10.1.2 nebo 2.10.1.3, sdělí tuto skutečnost WADA.10
2.11

Jednání Sportovce nebo jiné Osoby s cílem odradit od nahlášení nebo se mstít
za nahlášení orgánům

Pokud takové chování jinak nepředstavuje porušení článku 2.5:
2.11.1

Jakýkoli čin, jehož cílem je ohrožovat nebo zastrašovat jinou Osobu a tím
ji odradit, aby v dobré víře oznámila informace související s možným
porušením antidopingového pravidla nebo s možným nedodržením
Kodexu WADA, Antidopingové organizaci, orgánu činnému v trestním
řízení, rozhodujícímu nebo disciplinárnímu orgánu, vyšetřovacímu orgánu
nebo Osobě provádějící vyšetřování pro WADA nebo Antidopingovou
organizaci.

2.11.2

Pomsta vůči Osobě, která v dobré víře poskytla důkazy nebo informace
související s možným porušením antidopingového pravidla nebo s
možným nedodržením Kodexu WADA, Antidopingové organizaci, orgánu
činnému v trestním řízení, rozhodujícímu nebo disciplinárnímu orgánu,
vyšetřovacímu orgánu nebo Osobě provádějící vyšetřování pro WADA
nebo Antidopingovou organizaci.
Pro účely článku 2.11 zahrnuje pomsta, ohrožování a zastrašování takové
jednání vůči této Osobě, které není založeno na dobré víře nebo je
nepřiměřenou reakcí.11

ČLÁNEK 3
3.1

DOKAZOVÁNÍ DOPINGU
Důkazní břemeno a míra dokazování

ADV ČR ponese důkazní břemeno, že došlo k porušení antidopingového pravidla. ADV ČR
nese důkazní břemeno, pokud prokáže porušení antidopingového pravidla k dostatečné
spokojenosti rozhodovacího orgánu s vědomím závažnosti takového obvinění. Taková míra
dokazování je ve všech případech vyšší než pouhé uvážení pravděpodobnosti, ale nižší,
10

[Poznámka k článku 2.10: Sportovci a jiné Osoby nesmí pracovat s trenéry, instruktory, lékaři nebo jiným Doprovodným
personálem Sportovce, kterému byl udělen zákaz činnosti za porušení antidopingového pravidla nebo byl trestně
odsouzen nebo disciplinárně trestán v souvislosti s dopingem. Tímto se rovněž zakazuje spolčení se s jakýmkoli jiným
Sportovcem, který jedná v roli trenéra či s Doprovodným personálem sportovce po dobu Zákazu činnosti. Některé příklady
druhů spolčování, které jsou zakázány: zajišťování tréninku, strategií, technik, poradenství v oblasti výživy nebo zdraví,
zajišťování terapie, ošetření či lékařských předpisů, poskytování jakýchkoli tělesných produktů k analýze, nebo dovolení,
aby Doprovodný personál Sportovce zároveň jednal v roli agenta či zástupce. Zakázané spolčování nemusí zahrnovat
žádnou formu kompenzace.
Zatímco článek 2.10 nevyžaduje, aby Antidopingová organizace vyrozuměla Sportovce či jinou Osobu o diskvalifikačním
statutu Doprovodného personálu Sportovce, bude takové vyrozumění tvořit důležité svědectví pro prokázání, že
Sportovec či jiná Osoba věděla o diskvalifikačním statutu Doprovodného personálu Sportovce.]

11

[Poznámka k článku 2.11.2: Účelem tohoto článku není ochránit Osoby, které nenahlašují v dobré víře. Článek nechrání
osoby, které vědomě činí lživá udání.]
[Msta zahrnuje například jednání, které ohrožuje fyzický či psychický stav nahlašujících osob, jejich rodin či společníků.
O mstu se nejedná, pokud Antidopingová organizace v dobré víře konstatuje, že porušení antidopingového pravidla se
dopustila nahlašující Osoba. Pro účely článku 2.11 se má za to, že nahlášení nebylo provedeno v dobré víře, pokud si je
oznamovatel vědom nepravdivosti svého hlášení.]

11

než je důkaz nade vší pochybnost. V případech, kde tato Směrnice nebo Kodex ukládá
důkazní břemeno Sportovci nebo jiné Osobě, obviněné z porušení antidopingového pravidla,
aby vyvrátila domněnku nebo prokázala určitá fakta či okolnosti, s výjimkou ustanovení
článků 3.2.2 a 3.2.3, bude míra dokazování představována mírou pravděpodobnosti. 12
3.2

Metody prokazování skutkových okolností a domněnek

Skutkové okolnosti, vztahující se k porušení antidopingových pravidel, mohou být
prokazovány jakýmkoli spolehlivým způsobem včetně doznání. 13 Při dokazování dopingu se
uplatňují následující pravidla:
3.2.1

Analytické metody nebo Rozhodné limity, které byly schválené WADA po
konzultaci a hodnocení v rámci příslušné vědecké komunity, jsou podle
předpokladu vědecky platné. Sportovec nebo jiná Osoba, která se snaží
zpochybnit, zda byly splněny podmínky pro takovou domněnku, nebo
vyvrátit tuto domněnku vědecké platnosti, musí před jakýmkoliv
zpochybněním předem uvědomit WADA o tomto zpochybnění a jeho
základě. Prvoinstanční orgán, odvolací orgán nebo CAS může z vlastní
iniciativy také informovat WADA o takovémto zpochybnění. Do 10 dnů od
přijetí takového oznámení a spisu, vztahujícím se k tomuto zpochybnění,
má WADA právo vstoupit do řízení jako účastník řízení, dostavit se jako
„amicus curiae“ nebo jinak poskytnout důkazy v tomto řízení. V případech,
kterými se zabývá CAS, jmenuje panel CAS na žádost WADA vhodného
vědeckého odborníka, aby pomáhal panelu při vyhodnocování
předmětného zpochybnění.14

3.2.2

Vychází se z předpokladu, že akreditované laboratoře WADA a jiné
laboratoře schválené WADA, provádějí analýzu Vzorků a nakládají se
Vzorky v souladu s Mezinárodním standardem pro laboratoře. Sportovec
nebo jiná Osoba mohou tento předpoklad vyvrátit tím, že prokážou
odchylku od postupů daných Mezinárodním standardem pro laboratoře,
která mohla případně způsobit Pozitivní laboratorní nález.
Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba vyvrátil předchozí předpoklad
prokázáním toho, že došlo k odchylce od postupů daných Mezinárodním
standardem pro laboratoře, která mohla způsobit Pozitivní laboratorní
nález, pak musí ADV ČR prokázat, že taková odchylka nezpůsobila
Pozitivní laboratorní nález.15

3.2.3

Odchylky od jiného Mezinárodního standardu nebo jiného
antidopingového pravidla, zásad stanovených v Kodexu či Směrnici,

12

[Poznámka k článku 3.1: Tato míra dokazování, požadovaná od ADV ČR, je srovnatelná s mírou uplatňovanou ve většině
zemí, v případech týkajících se porušení profesní morálky.]

13

[Poznámka k článku 3.2: ADV ČR může porušení antidopingových pravidel podle článku 2.2 prokázat na základě doznání
Sportovce, důvěryhodného svědectví třetích Osob, spolehlivých písemných důkazů, věrohodných analytických údajů ze
Vzorku A nebo B, jak je uvedeno v poznámce k článku 2.2, nebo závěrů vyvozených z profilu série vzorků krve nebo moči
Sportovce, jakými jsou údaje z biologického pasu Sportovce.]

14

[Poznámka k článku 3.2.1: V případě určitých Zakázaných látek může WADA dát pokyn svým akreditovaným laboratořím,
aby nenahlašovaly Vzorky jako Pozitivní laboratorní nálezy, pokud odhadnutá koncentrace Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Markerů je pod minimální nahlašovací úrovní. Rozhodnutí WADA ohledně stanovení Minimální
nahlašovací úrovně či stanovení, kterých Zakázaných látek se mají týkat minimální nahlašovací úrovně, nelze napadnout.
Navíc může laboratoří odhadnutá koncentrace takovéto Zakázané látky tvořit pouze odhad. V žádném případě nesmí ona
možnost, že přesná koncentrace Zakázané látky ve vzorku může být pod Minimální nahlašovací úrovní, tvořit obhajobu
v případu porušení Antidopingového pravidla na základě přítomnosti takové Zakázané látky ve Vzorku.]

15

[Poznámka k článku 3.2.2: Důkazní břemeno prokázání míry pravděpodobnosti, že došlo k odchylce od Mezinárodního
standardu pro laboratoře, která mohla důvodně způsobit Pozitivní laboratorní nález, je na Sportovci nebo jiné Osobě.
Pokud tak Sportovec nebo jiná Osoba učiní, přesune se důkazní břemeno na ADV ČR, aby prokázal k dostatečné
spokojenosti rozhodovacího orgánu, že tato odchylka nezpůsobila Pozitivní analytický nález.]
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nemají za následek zrušení platnosti laboratorních výsledků nebo jiných
důkazů o porušení antidopingových pravidel a nesmí se použít na
obhajobu porušení antidopingových pravidel, 16 jestliže Sportovec nebo
jiná Osoba prokáže, že odchylka od jednoho z níže uvedených ustanovení
Mezinárodního standardu mohla důvodně způsobit porušení
antidopingového pravidla na základě Pozitivního laboratorního nálezu
nebo neposkytnutí informací o místě pobytu, pak musí ADV ČR nést
důkazní břemeno a prokázat, že tato odchylka nezpůsobila Pozitivní
laboratorní nález ani porušení povinnosti informovat o místě pobytu:
(i) odchylka od Mezinárodního standardu pro Testování a vyšetřování v
souvislosti s odběrem Vzorku nebo manipulací se Vzorkem, která
mohla důvodně způsobit porušení antidopingových pravidel na
základě Pozitivního laboratorního nálezu, přičemž v takovém případě
musí ADV ČR prokázat, že taková odchylka nezpůsobila Pozitivní
laboratorní nález;
(ii) odchylka od Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky nebo
Mezinárodního standardu pro Testování a vyšetřování v souvislosti s
Pozitivním nálezem pasu, která mohla důvodně způsobit porušení
antidopingových pravidel na základě Pozitivního laboratorního
nálezu, přičemž v takovém případě musí ADV ČR nést důkazní
břemeno a prokázat, že taková odchylka nezpůsobila porušení
antidopingového pravidla;
(iii) odchylka od Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky v
souvislosti s požadavkem informovat Sportovce o otevření Vzorku B,
která mohla důvodně způsobit porušení antidopingových pravidel na
základě Pozitivního laboratorního nálezu, přičemž v takovém případě
musí ADV ČR nést důkazní břemeno a prokázat, že taková odchylka
nezpůsobila Pozitivní laboratorní nález,17
(iv) odchylka od Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky v
souvislosti s informováním Sportovce, která mohla důvodně způsobit
porušení antidopingových pravidel na základě neposkytnutí
informace o místě pobytu Sportovce, přičemž v takovém případě musí
ADV ČR nést důkazní břemeno a prokázat, že taková odchylka
nezpůsobila dané neposkytnutí informací o místě pobytu Sportovce.
3.2.4

Skutečnosti konstatované jako prokázané v rozhodnutí soudu nebo
profesního disciplinárního orgánu, majícího příslušnou pravomoc, které
nejsou předmětem dosud projednávaného odvolání, se stanou
nevyvratitelnými důkazy proti Sportovci nebo jiné Osobě, které se
rozhodnutí týká, pokud Sportovec nebo jiná Osoba neprokáže, že
rozhodnutí porušilo principy spravedlnosti.

3.2.5

Rozhodovací orgán projednávající porušení antidopingového pravidla
může dospět k závěru svědčícímu proti Sportovci nebo jiné Osobě,
obviněné z porušení antidopingového pravidla, založeného na odmítnutí

16

[Poznámka k článku 3.2.3: Odchylky od Mezinárodního standardu nebo jiného pravidla, nevztahující se k odběru Vzorku
ani manipulaci s nimi, Pozitivnímu nálezu v pasu Sportovce nebo Sportovcově oznámení v souvislosti s nedodržením míst
pobytu či otevřením Vzorku B, např. od Mezinárodního standardu pro vzdělávání, ochrany osobních údajů nebo
Mezinárodního standardu pro TV, mohou vést na straně WADA k řízení ohledně dodržování Kodexu, ale nejsou
obhajobou v rámci řízení ve věci porušení antidopingového pravidla a nejsou relevantní pro skutečnost, zda se Sportovec
dopustil porušení antidopingového pravidla. Podobně porušení dokumentu uvedeného v článku 20.7.7 Kodexu ze strany
ADV ČR nezakládá obhajobu proti porušení antidopingového pravidla.]

17

[Poznámka k článku 3.2.3 odst. (iii): ADV ČR by nesl důkazní břemeno a prokázal tak, že takováto odchylka nezpůsobila
Pozitivní laboratorní nález, například poukazem na to, že otvírání vzorku B a jeho analýze přihlížel nezávislý svědek, který
neshledal nic neregulérního.]
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Sportovce nebo jiné Osoby, ačkoli byl v dostatečném předstihu před
projednáním vyrozuměn, aby se zúčastnil (podle pokynů rozhodovacího
orgánu osobně, nebo telefonicky) a odpověděl na dotazy rozhodovacího
orgánu nebo ADV ČR.
ČLÁNEK 4
4.1

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A ZAKÁZANÝCH METOD
Zveřejnění a úpravy Seznamu

Součástí této Směrnice je Seznam, který je publikován a upravován WADA, jak je uvedeno
v článku 4.1 Kodexu.
Pokud není v Seznamu nebo jeho úpravě uvedeno jinak, Seznam a jeho případné úpravy
vstoupí v platnost podle těchto antidopingových pravidel tři (3) měsíce po zveřejnění
Seznamu organizací WADA. Všichni Sportovci a další Osoby budou Seznamem a veškerými
jeho úpravami vázáni, a to ode dne, kdy vstoupí v platnost, bez dalšího. Je odpovědností
všech Sportovců a dalších Osob seznámit se s nejaktuálnější verzí Seznamu a se všemi
jeho úpravami.18 ADV ČR zajistí, bez zbytečného odkladu, českou verzi Seznamu a
zpřístupní jej všem Národním federacím a jejím členům a ostatním sportovcům a ostatním
osobám v gesci ADV ČR.
4.2

Zakázané látky a Zakázané metody uvedené v Seznamu
4.2.1

Zakázané látky a Zakázané metody
Seznam stanovuje takové Zakázané látky a Zakázané metody, které jsou
zakázány jako doping stále (Při Soutěži i Mimo soutěž), protože mají
potenciál zvyšovat výkonnost Při Soutěžích nebo mají potenciál maskovat
tyto látky a metody, které jsou zakázány jen Při Soutěži. WADA může
Seznam pro určitý sport rozšířit. Zakázané látky a Zakázané metody
mohou být zahrnuty do Seznamu jako obecná kategorie (např. anabolické
látky) nebo jako jednotlivě vyjmenované konkrétní látky či metody. 19
S ohledem na ustanovení týkající se terapeutických výjimek, musí
Sportovec při léčení dbát ustanovení o zákazu dopingu omezující použití
Zakázaných látek nebo Zakázaných metod, které jsou na Seznamu. Za
tímto účelem vždy informuje svého ošetřujícího lékaře, jak je stanoveno
v článku 20.4 Směrnice.

4.2.2

Specifické látky nebo Specifické metody

Pro účely článku 10 budou všechny Zakázané látky Specifickými látkami, kromě
látek uvedených v Seznamu. Žádná Zakázaná metoda nebude Specifickou
metodou, pokud není v Seznamu konkrétně označena jako Specifická metoda.20
4.2.3

Návykové látky

18

[Poznámka k článku 4.1: Aktuální Seznam je zveřejněn na webových stránkách WADA https://www.wada-ama.org.
Seznam bude upravován a vydáván dle potřeby. S ohledem na předvídatelnost bude každoročně vydáván nový Seznam,
ať již v něm byly učiněny změny či nikoliv.]

19

[Poznámka k článku 4.2.1: Mimosoutěžní Použití látky, která je zakázána jen Při Soutěži, není porušením antidopingového
pravidla, pokud není hlášen Pozitivní laboratorní nález látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů.]

20

[Poznámka k článku 4.2.2: Specifické látky a Specifické metody uvedené v článku 4.2.2 nelze považovat za méně důležité
nebo méně nebezpečné než jiné dopingové látky nebo metody. Jedná se o látky a metody, které Sportovec s větší
pravděpodobností užil nebo použil za jiným účelem než pro zlepšení své sportovní výkonnosti.]
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Pro účely článku 10 zahrnují Návykové látky ty Zakázané látky, které jsou v
Seznamu konkrétně označeny jako Návykové látky z důvodu jejich častého
zneužívání ve společnosti mimo oblast sportu.
4.3

Kritéria pro zařazování látek a metod na Seznam

Rozhodnutí WADA o Zakázaných látkách a Zakázaných metodách, které budou zařazeny
na Seznamu, o začlenění látek do kategorií v Seznamu, o klasifikaci látek jako zakázaných
po celou dobu nebo pouze Při Soutěži, o klasifikaci látek nebo metod jako Specifických látek,
Specifických metod nebo jako Návykových látek, je konečné a není přípustné, aby je
Sportovec nebo jiná Osoba napadla, mj. včetně argumentace, že látka nebo metoda, nebyla
maskujícím činidlem, neměla potenciál zlepšit sportovní výkon, nepředstavovala riziko pro
zdraví či neporušovala „duch sportu“.
4.4

Terapeutické výjimky (TV)
4.4.1

Přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů a/nebo
Použití nebo Pokus o Použití, Držení nebo Podání či Pokus o Podání
Zakázané látky nebo Zakázané metody, se nepovažuje za porušení
antidopingového pravidla, pokud je v souladu s ustanoveními terapeutické
výjimky a podle Mezinárodního Standardu pro Terapeutické výjimky.

4.4.2

Proces žádosti o TV
4.4.2.1

Každý Sportovec, který není Sportovcem mezinárodní úrovně,
musí žádat o TV ADV ČR. Žádost se podává nejpozději 30 dnů
před termínem její potřeby (např. před účastí na Soutěži),
kromě naléhavých případů, kdy nemusí být tato lhůta,
v odůvodněných případech, dodržena. Ve výjimečných
případech lze žádat o TV se zpětnou platností. Sportovec se
zdokumentovanou diagnózou a onemocněním, požadující
použití léků se Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou,
musí obdržet TV předem. TV nesmí Sportovci umožnit výhodu
v Soutěži. Formulář žádosti o TV je dostupný na
www.antidoping.cz a lze ji rovněž ADV ČR doručit
prostřednictvím systému ADAMS. K formuláři je nutné doložit
zprávu dostatečně kvalifikovaného lékaře, dosvědčující nutnost
použití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody pro léčbu
Sportovce (zprávu též v angličtině) a komplexní zdravotní
dokumentaci včetně lékařské zprávy s prvotní diagnózou a
výsledky všech dosavadních vyšetření, laboratorní výsledky a
snímky, spojené s touto žádostí.

4.4.2.2

ADV ČR jmenuje Komisi pro Terapeutické výjimky (KTV“), která
bude posuzovat došlé žádosti o udělení TV.
(a) KTV je složena z předsedy a čtyř členů s lékařským či
medicínským vzděláním, se zkušenostmi s péčí a léčbou
Sportovců a odbornými znalostmi klinické, sportovní nebo
pohybové medicíny.
(b) Každý člen KTV je povinen podepsat prohlášení o
mlčenlivosti a neexistenci střetu zájmů. Jmenovaní členové
nesmí být zaměstnanci ADV ČR.
(c) Je-li doručena žádost ADV ČR o udělení TV, ADV ČR tuto
žádost postoupí KTV k posouzení.

4.4.2.3

KTV doručenou žádost posoudí a rozhodne o žádosti v souladu
s příslušnými ustanoveními Mezinárodního standardu pro
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Terapeutické výjimky, a to obvykle (nejsou-li výjimečné
okolnosti) nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů od přijetí
kompletní žádosti. Pokud je žádost doručena v přiměřené době
před konáním Akce, KTV vyvine maximální úsilí k vydání
rozhodnutí před zahájením Akce.
4.4.2.4

4.4.3

Rozhodnutí KTV je konečné a lze si proti němu podat žádost o
přezkum v souladu s článkem 4.4.6. Rozhodnutí KTV ADV ČR
bude písemně oznámeno Sportovci a WADA a dalším
Antidopingovým organizacím v souladu s Mezinárodním
standardem pro Terapeutické výjimky. Rozhodnutí bude rovněž
vloženo do systému ADAMS.21 Každou TV může posoudit a
případně zrušit nebo schválit WADA.

Žádosti o TV se zpětnou platností

Pokud se ADV ČR rozhodne odebrat Vzorek Sportovci, který není Sportovcem
Mezinárodní úrovně ani Sportovcem Národní úrovně, přičemž tento Sportovec
používá Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu pro terapeutické účely, ADV ČR
povolí tomuto Sportovci požádat o TV se zpětnou platností.
4.4.4

Uznání TV

TV udělená ADV ČR je platná na jakékoliv národní úrovni v jakékoliv zemi a nemusí
být formálně uznána jinou Národní antidopingovou organizací.
Není však platná v případě, že se Sportovec stane Sportovcem mezinárodní úrovně
nebo se zúčastní Mezinárodní Akce, pokud to není uznáno příslušnou Mezinárodní
federací nebo Organizátorem významné Akce, v souladu s Mezinárodním
standardem pro Terapeutické výjimky, a to takto:
4.4.4.1

Pokud již má Sportovec TV udělenou ADV ČR na příslušné
látky nebo metody a tato TV splňuje kritéria stanovena
Mezinárodním standardem pro TV, pak musí Mezinárodní
federace nebo Organizátor významné Akce tuto TV uznat.
Má-li Mezinárodní federace nebo Organizátor významné Akce
za to, že TV udělená ADV ČR nesplňuje tato kritéria, a proto ji
odmítne uznat, musí tuto skutečnost neprodleně vč.
odůvodnění, oznámit Sportovci a ADV ČR. Sportovec a/nebo
ADV ČR má lhůtu dvacet jedna (21) dnů od příslušného
vyrozumění, ve které mohou tuto záležitost postoupit WADA
k přezkoumání, v souladu s článkem 4.4.6.
Je-li věc postoupena k přezkoumání WADA v souladu s
článkem 4.4.6, zůstává pro Soutěže na národní úrovni a pro
mimosoutěžní Testování v platnosti TV udělená ADV ČR,

21

[Poznámka k článku 4.4.2: V souladu s článkem 5.1 Mezinárodního standardu pro Terapeutické výjimky může ADV ČR
odmítnout zvážit předběžné žádosti o TV od Sportovců národní úrovně ve sportech, které ADV ČR při plánování testování
neupřednostňuje. V tom případě musí umožnit každému takovému Sportovci, který je následně testován, požádat o TV
se zpětnou platností.
Předložení padělaných, zfalšovaných podkladů KTV nebo ADV ČR, nabídka nebo přijetí úplatku Osobou za realizaci nebo
nerealizaci konkrétního činu, získání nepravdivé výpovědi od jakéhokoli svědka nebo spáchání jakéhokoli jiného
podvodného činu či jiného vědomě úmyslného podvodu nebo Pokusu o podvod v kterékoli části procesu žádosti o TV,
bude mít za následek obvinění z Podvádění nebo Pokusu o podvádění podle článku 2.5.
Sportovec by neměl předpokládat, že jeho žádosti o udělení TV (nebo o prodloužení TV) bude vyhověno. Jakékoli Použití,
Držení nebo Podání Zakázané látky či Zakázané metody, před schválením žádosti, je výhradně na vlastní riziko
Sportovce.]
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(nebude však platná pro Soutěže na mezinárodní úrovni),
dokud o ní nerozhodne WADA.
Není-li věc postoupena k přezkoumání WADA ve lhůtě dvaceti
jedna (21) dnů, ADV ČR musí určit, zda původní TV, udělena
KTV ADV ČR, zůstane v platnosti pro Soutěže na národní
úrovni a pro mimosoutěžní Testování (za předpokladu, že
Sportovec přestal soutěžit na mezinárodní úrovni a neúčastní
se Soutěží na mezinárodní úrovni). Dokud není rozhodnuto,
zůstává pro Soutěže na národní úrovni a mimosoutěžní
Testování v platnosti TV udělená ADV ČR (ta však nebude
platná pro Soutěže na mezinárodní úrovni).22
4.4.4.2

Pokud Sportovci ještě nebyla TV udělena ADV ČR na příslušné
látky nebo metody, musí Sportovec požádat příslušnou
Mezinárodní federaci o TV, v souladu s Mezinárodním
standardem pro Terapeutické výjimky, jakmile ji potřebuje.
Pokud Mezinárodní federace žádost Sportovce zamítne, musí
tuto skutečnost neprodleně vč. odůvodnění, oznámit Sportovci.
Pokud Mezinárodní federace žádosti Sportovce vyhoví,
uvědomí o tom Sportovce a ADV ČR. Má-li ADV ČR za to, že
TV poskytnutá Mezinárodní federací, nesplňuje kritéria
stanovená v Mezinárodním standardu pro Terapeutické
výjimky, má lhůtu dvacet jedna (21) dnů od příslušného
vyrozumění, ve které může tuto záležitost postoupit WADA
k přezkoumání.
Pokud ADV ČR postoupí věc k přezkoumání WADA, zůstává
pro Soutěže na mezinárodní úrovni a pro mimosoutěžní
Testování v platnosti TV udělená Mezinárodní federací,
(nebude však platná pro Soutěže na národní úrovni), dokud o
ní nerozhodne WADA.
Pokud ADV ČR nepostoupí věc k přezkoumání WADA, TV
udělena Mezinárodní federací vstoupí v platnost i pro Soutěže
na národní úrovni, a to po uplynutí lhůty 21 dnů na
přezkoumání.23

4.4.5

22

Platnost nebo zrušení TV

[Poznámka k článku 4.4.4.1: V návaznosti na články 5.7 a 7.1 Mezinárodního standardu pro Terapeutické výjimky musí
Mezinárodní federace zveřejnit a průběžně aktualizovat oznámení na svých webových stránkách, které jasně stanoví, (1)
kteří Sportovci pod její pravomocí jsou u ní povinni zažádat o TV, (2) která rozhodnutí o TV jiných Antidopingových
organizací uzná namísto takové žádosti a (3) která rozhodnutí o TV jiných Antidopingových organizací jí budou muset být
předložena k uznání. Pokud TV Sportovce spadá do kategorie uznaných TV, pak Sportovec nemusí zažádat o uznání
této TV u své Mezinárodní federace.
V souladu s požadavky Mezinárodního standardu pro Terapeutické výjimky ADV ČR Sportovcům pomůže určit, kdy je
třeba předat TV uznané ADV ČR Mezinárodní federaci nebo Organizátorovi významné Akce k uznání a poradí Sportovci
při procesu uznávání.
Pokud Mezinárodní federace odmítne uznat TV poskytnutou ADV ČR pouze proto, že chybí lékařské záznamy nebo jiné
informace, které jsou potřebné k prokázání splnění kritérií stanovených v Mezinárodním standardu pro Terapeutické
výjimky, neměla by být věc postoupena WADA. Místo toho by měl být podklad doplněn a znovu odeslán Mezinárodní
federaci.]

23

[Poznámka k článku 4.4.4.2: Mezinárodní federace a ADV ČR se mohou dohodnout, že ADV ČR bude posuzovat žádosti
o TV v kompetenci Mezinárodní federace.]
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4.4.6

4.4.5.1

Platnost TV udělené podle Směrnice: (a) končí po uplynutí
období, na které byla udělena; (b) může být zrušena, pokud
Sportovec neprodleně nesplní veškeré požadavky nebo
podmínky stanovené KTV po udělení TV; c) může být odebrána
Komisí pro TV, pokud se následně zjistí, že kritéria pro udělení
TV nejsou ve skutečnosti splněna; nebo (d) může být zrušena
při přezkoumání WADA nebo při odvolání.

4.4.5.2

V takovém případě Sportovec nebude vystaven žádným
Důsledkům na základě Používání nebo Držení či Podání
předmětné Zakázané látky nebo Zakázané metody v souladu
s TV, přede dnem účinnosti uplynutí platnosti nebo zrušení TV.
Přezkoumání podle článku 5.1.1.1 Mezinárodního standardu
pro Nakládání s výsledky Pozitivního laboratorního nálezu,
oznámené krátce po skončení platnosti nebo zrušení TV, musí
zahrnovat posouzení, zda tento nález odpovídá Použití
Zakázané látky nebo Zakázané Metody před tímto datem. V
takovém případě nebude uplatněno žádné porušení
antidopingových pravidel.

Přezkoumání a odvolání proti rozhodnutím o TV
4.4.6.1

Pokud KTV ADV ČR zamítne žádost o TV, může Sportovec,
jehož žádost o udělení TV byla rozhodnutím KTV ADV ČR
zamítnuta, požádat o přezkum rozhodnutí o zamítnutí žádosti o
TV. Žádost o přezkum se podává písemně ve lhůtě 15 dnů od
doručení rozhodnutí o zamítnutí národnímu odvolacímu orgánu
dle článku 13.2.2 Směrnice. Národní odvolací orgán žádost
posoudí a vydá ve lhůtě 21 dnů stanovisko. Písemné
stanovisko zašle Sportovci, příslušné Mezinárodní federaci a
WADA. Národním odvolacím orgánem je Národní rozhodčí
soud pro sport. Stanovisko Národního rozhodčího soudu pro
sport je konečné, nestanoví-li předpisy Antidopingových
organizací jinak.

4.4.6.2

WADA musí přezkoumat rozhodnutí Mezinárodní federace
neuznat TV udělenou ADV ČR, které ji postoupil Sportovec
nebo ADV ČR. WADA může přezkoumat rozhodnutí
Mezinárodní federace o udělení TV, které ji postoupil ADV ČR.
WADA může kdykoli přezkoumat i další rozhodnutí ohledně TV,
na žádost nebo z vlastního podnětu. Splňuje-li přezkoumávané
rozhodnutí o TV kritéria stanovená v Mezinárodním standardu
pro TV, pak do něj WADA nebude zasahovat. Nesplňuje-li
rozhodnutí o TV tato kritéria, WADA jej zruší.24

4.4.6.3

Proti jakémukoli rozhodnutí o TV, které vydala Mezinárodní
federace (nebo ADV ČR, pokud souhlasil s posouzením této
žádosti v kompetenci Mezinárodní federace), které
nepřezkoumala WADA nebo které přezkoumala WADA, avšak
nebylo zrušeno, se může Sportovec a/nebo ADV ČR odvolat, a
to výlučně k CAS.25

24

[Poznámka k článku 4.4.6.2: WADA má právo účtovat poplatek na pokrytí nákladů na: (a) případný přezkum, jehož
provedení se vyžaduje v souladu s článkem 4.4.6; a (b) případný přezkum, který se rozhodne provést, v případě změny
posuzovaného rozhodnutí.]

25

[Poznámka k článku 4.4.6.3: V takových případech je rozhodnutím, proti kterému je podáno odvolání, rozhodnutí
Mezinárodní federace o TV, nikoli rozhodnutí WADA neprovádět přezkoumání rozhodnutí o TV nebo (po jejím
přezkoumání) rozhodnutí TV nezrušit. Lhůta na odvolání proti rozhodnutí o TV však nezačne běžet až do data, kdy WADA
sdělí své rozhodnutí. V každém případě, bez ohledu na to, zda rozhodnutí bylo přezkoumáno WADA, či nikoli, bude WADA
o odvolání vyrozuměna, aby se mohla zúčastnit, pokud to uzná za vhodné.]
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4.4.6.4

Proti rozhodnutí WADA změnit rozhodnutí o TV, se může
Sportovec, ADV ČR a/nebo příslušná Mezinárodní federace
odvolat, a to výlučně k CAS.

4.4.6.5

Nevydání rozhodnutí ve věci řádně podané žádosti o
udělení/uznání TV či o přezkoumání rozhodnutí o TV v
přiměřené lhůtě, bude považováno za zamítnutí žádosti, čímž
je dáno právo na přezkum/odvolání.

ČLÁNEK 5

TESTOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ

5.1

Účel Testování a vyšetřování26

5.2

5.1.1

Testování a vyšetřování se provádí pouze pro antidopingové účely.
Testování a vyšetřování se provádí v souladu s ustanoveními
Mezinárodního standardu pro Testování a vyšetřování a příslušných
metodických manuálů ADV ČR.

5.1.2

Testování se provádí za účelem získání analytických důkazů o tom, zda
Sportovec porušil článek 2.1 (Přítomnost Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku Sportovce) nebo článek 2.2 (Použití
nebo Pokus o Použití Zakázané látky či Zakázané metody Sportovcem)
Kodexu.

Pravomoc k Testování
5.2.1

Po každém Sportovci může ADV ČR, nad nímž má Testovací pravomoc,
kdykoliv a kdekoliv požadovat poskytnutí Vzorku. S přihlédnutím ke
kompetenčním omezením pro Testování při Akci dle článku 5.3, všichni
Sportovci, kteří jsou státní příslušníci, obyvatelé, držitelé licence nebo
členové sportovních subjektů České republiky, nebo kteří jsou přítomni
v České republice, podléhají Testování Při Soutěži a Mimo Soutěž
prováděnému Antidopingovým výborem ČR.

5.2.2

ADV ČR může testovat jakéhokoliv Sportovce, spadajícího pod jeho
Testovací pravomoc, který ještě neukončil závodní činnost, a to včetně
Sportovců v období Zákazu činnosti a včetně Sportovců, kteří ukončili
závodní činnost a poté se rozhodli k aktivní činnosti ve sportu vrátit
v souladu s článkem 5.6.27

5.2.3

WADA má pravomoc provádět Testování Při Soutěži a Mimo Soutěž, jak
stanoví článek 20.7.10 Kodexu.

5.2.4

Pokud Mezinárodní federace nebo Organizátor významné Akce deleguje
nebo smluvně převede jakoukoli část Testování na ADV ČR přímo nebo
prostřednictvím Národní federace, může ADV ČR odebrat další Vzorky
nebo nařídit laboratoři provedení analýz dalšího druhu, a to na náklady
ADV ČR. Odeberou-li se další Vzorky nebo se provedou analýzy dalšího

26

[Poznámka k článku 5.1: Pokud se Testování provádí pro antidopingové účely, mohou se analytické výsledky a údaje
použít pro jiné zákonné účely podle pravidel ADV ČR. Viz např. poznámka k článku 23.2.2 Kodexu.]

27

[Poznámka k článku 5.2.2: ADV ČR může být uděleno další pověření k provádění Testování prostřednictvím
dvoustranných nebo mnohostranných dohod mezi Signatáři. Pokud Sportovec neoznačil 60minutový interval během
následujícího časového úseku nebo jinak nesouhlasil s Testováním během této doby, musí mít ADV ČR dříve, než začne
testovat mezi 23:00 a 6:00 hod., vážné podezření o možné dopingu Sportovce. Pochyby, zda měl ADV ČR dostatečně
vážné podezření k Testování v této době, nesmí být obhajobou proti porušení antidopingového pravidla, založené na
takovém testu nebo pokusu o test.]
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druhu, je nutné vyrozumět Mezinárodní federaci nebo Organizátora
významné Akce.
5.3

5.4

5.5

28

Testování při Akci
5.3.1

Není-li dále stanoveno jinak, oprávnění provádět Testování v Místě Akce
v Období Akce, náleží pouze jediné organizaci. Na Mezinárodních Akcích
konaných v ČR náleží oprávnění provádět Testování mezinárodní
organizaci, která je řídícím orgánem Akce. Na Národních Akcích
konaných v ČR náleží oprávnění provádět Testování ADV ČR. Na žádost
řídícího orgánu Akce musí být jakékoli Testování během Období Akce
mimo Místo Akce koordinováno s řídícím orgánem Akce.

5.3.2

Pokud si Antidopingová organizace, která by jinak byla oprávněná k
Testování, ale nenese odpovědnost za zahájení a řízení Testování na
Akci, přeje provést Testování Sportovců v Místě Akce v Období Akce,
musí nejdříve jednat s řídícím orgánem Akce za účelem povolení k
provádění a koordinaci takového Testování. V případě, že Antidopingová
organizace nesouhlasí s přístupem řídícího orgánu této Akce, může tato
Antidopingová organizace v souladu s postupy stanovenými v
Mezinárodním standardu pro Testování a vyšetřování, požádat WADA o
povolení provést Testování a stanovit způsob koordinace takového
Testování. WADA neudělí souhlas k takovému Testování před konzultací
s řídícím orgánem pro Akci a jeho informování. Rozhodnutí WADA je
konečné a nelze se proti němu odvolat. Pokud není v oprávnění provést
Testování stanoveno jinak, budou se tyto testy považovat za Testování
Mimo Soutěž. Za Nakládání s výsledky takových testů bude odpovědná
Antidopingová organizace zahajující testy, pokud není v pravidlech
řídícího orgánu Akce uvedeno jinak.28

Požadavky na Testování
5.4.1

ADV ČR provede plánování testů a poté i vlastní testování podle
požadavků Mezinárodního standardu pro Testování a vyšetřování.

5.4.2

Pokud je to přiměřeně proveditelné, bude Testování koordinované
prostřednictvím systému ADAMS, s cílem maximalizovat účinnost
společného Testování a vyhnout se zbytečně opakovanému Testování.

Informace o místě pobytu Sportovce
5.5.1

Sportovci, kteří jsou ADV ČR zařazeni do Registru pro Testování, jsou
povinni sdělovat informace o místě pobytu způsobem, který stanovuje
Mezinárodní standard pro Testování a vyšetřování a podléhají Důsledkům
za porušení článku 2.4, jak je uvedeno v článku 10.3.2. Identifikaci těchto
Sportovců a shromažďování informací o místech jejich pobytu, bude
koordinovat ADV ČR s Mezinárodními federacemi.

5.5.2

ADV ČR zpřístupní v systému ADAMS seznam Sportovců zařazených do
Registru pro Testování. ADV ČR pravidelně přezkoumává a podle potřeby
aktualizuje kritéria pro zařazení Sportovců do Registru pro Testování a
pravidelně (ne méně než čtvrtletně) seznam Sportovců ve svém Registru
pro Testování aktualizuje, aby zajistil, zda každý Sportovec zařazený v
Registru pro Testování nadále splňuje příslušná kritéria.

[Poznámka k článku 5.3.2: Před udělením souhlasu ADV ČR k zahájení a provádění Testování na Mezinárodní Akci, se
WADA poradí s mezinárodní organizací, která je řídícím orgánem pro tuto Akci. Před udělením souhlasu Mezinárodní
federaci k zahájení a provádění Testování na Národní Akci, se WADA poradí s ADV ČR. Antidopingová organizace
„iniciující a nařizující testování“ může, pokud se tak rozhodne, uzavřít dohody s Delegovanou třetí stranou, na kterou
přenese odpovědnost za odběr Vzorků nebo jiné prvky procesu Dopingové kontroly.]
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Sportovcům je ADV ČR povinen oznámit informaci o zařazení do Registru
pro Testování a informaci o vyřazení z tohoto Registru. Oznámení bude
obsahovat informace stanovené v Mezinárodním standardu pro Testování
a vyšetřování. ADV ČR tato oznámení zasílá emailem, nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo jiným způsobem
dostupné komunikace.
5.5.3

Pokud je Sportovec zařazen do mezinárodního Registru pro Testování
svojí Mezinárodní federací a do národního Registru pro Testování ADV
ČR, ADV ČR a Mezinárodní federace se mezi sebou dohodnou, kdo bude
koordinovat Sportovcova místa pobytu; Sportovec je povinen hlásit údaje
o místě pobytu pouze jedné z těchto organizací.

5.5.4

V souladu s Mezinárodním standardem pro Testování a vyšetřování,
každý Sportovec zařazený v Registru pro Testování je povinen písemně
nebo elektronicky v systému ADAMS, čtvrtletně poskytnout ADV ČR
(nejpozději 14 dní před začátkem kalendářního čtvrtletí): (a) místa a časy
pobytu, tréninků (minimálně jeden 60minutový interval denně od 5:00 do
23:00 hod.) a závodů; b) je povinen podle potřeby tyto informace
aktualizovat, aby byly vždy přesné a úplné; (c) bude na takovém místě k
dispozici pro Testování. Každý Sportovec může být testován i mimo jím
uvedený 60minutový interval. Je zodpovědností Sportovce, aby na jím
uvedeném místě a v jím uvedeném 60minutovém intervalu bylo možné
provést odběr Vzorku. Tím se rozumí i případně v místě ubytování
sportovce, kam Sportovec Dopingovému komisaři musí umožnit přístup.

5.5.5

Tři porušení požadavků na místa pobytu, podle Mezinárodního standardu
pro Testování a vyšetřování, Sportovcem zařazeným v Registru pro
Testování během dvanácti (12) po sobě následujících měsíců, se budou
považovat za porušení antidopingového pravidla podle článku 2.4. Tato
porušení požadavků na místa pobytu mohou být jakoukoliv kombinací
neposkytnutí informací o místech pobytu a/nebo nezastižení na místě
pobytu, oznámená v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání
s výsledky.

5.5.6

Sportovec v Registru pro Testování ADV ČR bude i nadále podléhat
povinnosti dodržovat požadavky o oznamování místa pobytu stanovené v
Mezinárodním standardu pro Testování a vyšetřování, pokud a dokud a)
Sportovec písemně neoznámí ADV ČR, že ukončil závodní činnost, nebo
b) jej ADV ČR informoval, že již nesplňuje kritéria pro zařazení do Registru
pro testování ADV ČR.

5.5.7

Informace o místě pobytu poskytnuté Sportovcem v Registru pro
Testování budou přístupné v systému ADAMS také WADA a dalším
Antidopingovým organizacím, které mají pravomoc testovat Sportovce,
jak je uvedeno v článku 5.2. Informace o místě pobytu budou vždy přísně
důvěrné; použijí se výhradně pro účely plánování, koordinace nebo
provádění Dopingové kontroly, poskytování informací týkajících se
Biologického pasu Sportovce nebo jiných analytických výsledků, na
podporu vyšetřování možného porušení antidopingových pravidel nebo
na podporu řízení o porušení antidopingového pravidla; a budou
znehodnoceny poté, co již nebudou pro tyto účely relevantní, v souladu s
Mezinárodním standardem pro ochranu soukromí a osobních údajů.

5.5.8

Každý Sportovec zařazený do Registru pro Testování ADV ČR je povinen
poskytnout ADV ČR svou adresu pro doručování oznámení a v případě
její změny příslušný Sportovec odpovídá za včasné nahlášení ADV ČR.
ADV ČR oznamuje Sportovci jeho zařazení do Registru pro Testování
ADV ČR a rovněž jeho vyřazení z Registru pro Testování ADV ČR.
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5.6

5.5.9

Bude-li oznámení Sportovci, zařazenému do Registru pro Testování ADV
ČR, doručeno doporučenou poštou na adresu poskytnou ADV ČR tímto
Sportovcem, má se za to, že odeslané oznámení prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb je doručeno pátým dnem po odeslání
v rámci ČR a patnáctý den po odeslání mimo ČR.

5.5.10

ADV ČR může zvolit způsob doručování oznámení Sportovcům
o
zařazení do Registrů pro Testování ADV ČR a vyřazení z Registrů pro
Testování ADV ČR také emailem, či jiným způsobem dostupné
komunikace.

5.5.11

V souladu s Mezinárodním standardem pro Testování a vyšetřování ADV
ČR vytvořil Registr pro Testování nižší úrovně, který zahrnuje Sportovce,
na něž se vztahují méně přísné požadavky ohledně místa pobytu než na
Sportovce zahrnuté do Registru pro Testování ADV ČR.

5.5.11

Sportovci zařazení do Registru pro Testování nižší úrovně musí ADV ČR
poskytnout informace o místě pobytu, aby mohli být podrobeni Testování:
(a) Adresa aktuálního místa pobytu;
(b) Harmonogram Soutěže/Akce;
(c) Adresa pravidelné tréninkové činnosti.
Tyto informace o místě pobytu se vkládají do systému ADAMS, aby se
umožnila lepší koordinace Testování s jinými Antidopingovými
organizacemi.

5.5.12

Pokud Sportovec neposkytne informace o místě pobytu před datem
požadovaným ADV ČR, nebo neposkytne přesné informace o místě
pobytu, může to mít za následek přeřazení Sportovce ze strany ADV ČR
do Registru pro Testování ADV ČR.

5.5.13

ADV ČR může v souladu s Mezinárodním standardem pro Testování a
vyšetřování shromažďovat informace o místě pobytu od Sportovců, kteří
nejsou zahrnuti do Registru pro Testování či Registru pro Testování nižší
úrovně. Sportovcovo neposkytnutí požadovaných informací o místě
pobytu před datem požadovaným ADV ČR nebo neposkytnutí přesných
informací o místě pobytu, může mít za následek zařazení Sportovce ze
strany ADV ČR do Registru pro Testování ADV ČR.

Návrat k Soutěžím Sportovců, kteří ukončili závodní činnost
5.6.1

Pokud Sportovec Mezinárodní úrovně nebo Sportovec Národní úrovně
zařazený v Registru pro Testování ADV ČR ukončí závodní činnost, ale
později se rozhodne vrátit k aktivní účasti ve sportu, nebude moci soutěžit
na Mezinárodních nebo Národních Akcích, pokud to 6 měsíců předem
písemně neoznámí příslušné Mezinárodní federaci a ADV ČR, aby mohl
podléhat Testování.
WADA ve spolupráci s ADV ČR a Mezinárodní federací může udělit
výjimku z pravidla šestiměsíčního písemného oznámení, pokud by přísné
uplatňování tohoto pravidla bylo vůči Sportovci nespravedlivé. Proti
tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle článku 13.
Jakékoli soutěžní výsledky dosažené porušením článku 5.6.1 budou
anulovány, pokud Sportovec nemůže prokázat, že nemohl vědět, že se
jedná o Mezinárodní Akci nebo Národní Akci.

5.6.2

Pokud Sportovec v průběhu doby Zákazu činnosti ukončí závodní činnost,
musí o tom písemně informovat Antidopingovou organizaci, která Zákaz
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činnosti uložila. Pokud se Sportovec následně chce k závodní činnosti
vrátit, nesmí soutěžit na Mezinárodních Akcích ani na Národních Akcích,
pokud to 6 měsíců předem (nebo v době, jejíž délka se rovná době, která
by zbývala do konce Zákazu činnosti v okamžiku, kdy Sportovec ukončil
závodní činnost, pokud byla tato doba delší než 6 měsíců) písemně
neoznámí příslušné Mezinárodní federaci a ADV ČR, aby mohl podléhat
Testování.
5.7

Program nezávislých pozorovatelů

ADV ČR a všechny organizační výbory pro Národní Akce v ČR musí na těchto Akcích povolit
a podpořit Program nezávislých pozorovatelů.

ČLÁNEK 6

ANALÝZA VZORKŮ

Vzorky budou analyzovány v souladu s následujícími zásadami:
6.1

6.2

Využívání schválených, akreditovaných a jiných laboratoří
6.1.1

Pro účely stanovení Pozitivního laboratorního nálezu podle článku 2.1
budou Vzorky analyzovány pouze v laboratořích akreditovaných WADA
nebo jinak schválených WADA. Výběr laboratoře akreditované nebo
schválené WADA pro analýzu Vzorků určí výhradně ADV ČR. 29

6.1.2

Dle ustanovení článku 3.2 lze prokazovat skutečnosti související s
porušením antidopingových pravidel, jakýmikoli spolehlivými prostředky,
například spolehlivým laboratorním či jiným forenzním testováním
prováděným mimo akreditované či schválené laboratoře ze strany WADA.

6.1.3

Analýza Vzorku B bude provedena ve stejné laboratoři akreditované
WADA nebo jinak schválené WADA jako analýza Vzorku A, v souladu
s Mezinárodním standardem pro laboratoře, pokud neexistují výjimečné
okolnosti stanovené WADA a s předchozím písemným souhlasem
WADA, které nedovolují provedení analýzy Vzorku B ve stejné laboratoři.

Účel analýzy Vzorků a dat

Vzorky a související analytická data nebo informace z Dopingové kontroly budou
analyzovány za účelem odhalení Zakázaných látek a Zakázaných metod uvedených v
Seznamu a jiných látek na základě požadavků WADA dle článku 4.5 Kodexu nebo s cílem
pomoci ADV ČR při profilování relevantních parametrů v moči, krvi či jiné tkáni Sportovce,
včetně DNA nebo genomového profilování, pro jiné legitimní antidopingové účely. 30
6.3

Standardy pro analýzu Vzorků a oznamování výsledků

Laboratoře mohou ze své vlastní iniciativy a na vlastní náklady analyzovat Vzorky na
přítomnost Zakázaných látek nebo Zakázaných metod nezařazených ve standardní nabídce
analýz Vzorků, nebo na základě požadavku ADV ČR. Výsledky z takové analýzy musí být

29

[Poznámka k článku 6.1.1: Porušení článku 2.1 lze prokázat pouze analýzou Vzorků provedenou laboratoří akreditovanou
WADA nebo jinou laboratoří schválenou WADA. Porušení jiných článků lze zjistit pomocí analytických výsledků z jiných
laboratoří, pokud jsou výsledky spolehlivé.]

30

[Poznámka k článku 6.1.2: Například relevantní informace týkající se Dopingové kontroly by se mohla použít k nařízení
Cíleného Testování nebo na podporu řízení v případě porušení antidopingového pravidla podle článku 2.2, nebo obojí.]
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nahlášeny ADV ČR a mají stejnou platnost a Důsledky jako kterýkoliv jiný analytický
výsledek.31
6.4

Následná analýza Vzorku před Nakládáním s výsledky nebo v jeho průběhu

Na laboratoře nesmí být kladeno žádné omezení k provedení opakované či doplňkové
analýzy Vzorku ještě předtím, než ADV ČR oznámí Sportovci, že tento Vzorek tvoří podklad
pro obvinění z porušení antidopingového pravidla dle článku 2.1. Přeje-li si ADV ČR po
takovémto oznámení provést na příslušném Vzorku doplňkovou analýzu, může tak učinit se
souhlasem Sportovce nebo se schválením rozhodujícího orgánu.

ČLÁNEK 7

NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY: ODPOVĚDNOST, PŘEZKUM, OZNÁMENÍ A
POZASTAVENÍ ČINNOSTI

Nakládání s výsledky podle této Směrnice stanovuje postupy spravedlivého, rychlého a efektivního
procesu v souvislosti s porušováním antidopingových pravidel.
7.1

31

Odpovědnost za Nakládání s výsledky
7.1.1

Kromě ustanovení uvedených v článku 6.6, 6.8 a 7.1 Kodexu, má
Antidopingová organizace, která zahájila a řídila odběr Vzorků,
odpovědnost za Nakládání s výsledky dle vlastních pravidel (pokud se
skutečnost netýká odběru Vzorku, řízení povede Antidopingová
organizace, která jako první oznámí Sportovci nebo jiné Osobě možné
porušení antidopingových pravidel a poté důsledně vymáhá řešení těchto
porušení antidopingových pravidel).

7.1.2

V případech, kdy pravidla ADV ČR neposkytují ADV ČR pravomoc nad
Sportovcem nebo jinou Osobou, která není státním příslušníkem,
obyvatelem, držitelem licence, členem sportovní organizace v ČR, nebo
ADV ČR odmítne výkon takové pravomoci, Nakládání s výsledky bude
provádět příslušná Mezinárodní federace nebo třetí strana s pravomocí
nad Sportovcem nebo jinou Osobou podle pravidel Mezinárodní federace.

7.1.3

Nakládání s výsledky ve vztahu k možnému porušení povinnosti
informovat o místě pobytu Sportovce (neposkytnutí informací o místě
pobytu nebo nezastižení na místě pobytu), bude v kompetenci
mezinárodní federace nebo ADV ČR, kterému Sportovec nahlašuje
informace o místě pobytu, jak je uvedeno v Mezinárodním standardu pro
Nakládání s výsledky. Pokud ADV ČR zjistí neposkytnutí informací nebo
nezastižení na místě pobytu, předá tuto informace WADA prostřednictvím
systému ADAMS, ve kterém bude k dispozici i dalším příslušným
Antidopingovým organizacím.

7.1.4

Další skutečnosti, za nichž ADV ČR převezme odpovědnost za Nakládání
s výsledky v souvislosti s porušením antidopingových pravidel, která se
týkají Sportovců a dalších Osob spadajících pod jeho pravomoc, budou
v souladu s článkem 7 Kodexu a Směrnice.

7.1.5

WADA může ADV ČR nařídit Nakládání s výsledky za určitých okolností.
Pokud ADV ČR odmítne Nakládat s výsledky v přiměřené lhůtě stanovené
WADA, bude takové odmítnutí považováno za nesplnění povinností a

[Poznámka k článku 6.3: Cílem tohoto článku je rozšířit princip „Inteligentního Testování“ na soubor analýz Vzorků tak,
aby bylo možné odhalit doping co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Připouští se, že zdroje dostupné na boj
proti dopingu jsou omezené a že rozšíření souboru analýz Vzorků může v případě některých sportů a zemí snížit počet
Vzorků, které lze analyzovat.]
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WADA může nařídit jiné Antidopingové organizaci s pravomocí nad
Sportovcem nebo jinou Osobou, převzít odpovědnost za Nakládání s
výsledky namísto ADV ČR, nebo, pokud taková Antidopingová
organizace není, jakékoli jiné Antidopingové organizaci, která je ochotna
tak učinit. V takovém případě ADV ČR uhradí náklady a poplatky za právní
zastoupení při Nakládání s výsledky jiné Antidopingové organizaci určené
WADA.

7.2

Přezkum a oznámení možného porušení antidopingových pravidel

ADV ČR realizuje přezkum a oznámení možného porušení antidopingových pravidel v
souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky.

7.3

Zjištění předchozího porušení antidopingových pravidel

Před zasláním oznámení o možném porušení antidopingového pravidla Sportovci nebo jiné
Osobě, ADV ČR využije informace systému ADAMS a kontaktuje WADA a další příslušné
Antidopingové organizace s cílem zjistit, zda nedošlo již dříve k porušení antidopingového
pravidla.

7.4

Pozastavení činnosti32
7.4.1

Povinné Pozastavení činnosti po Pozitivním laboratorním nálezu nebo
Pozitivním nálezu pasu
Pokud ADV ČR obdrží Pozitivní laboratorní nález nebo Pozitivní nález
pasu (po dokončení přezkumu Pozitivního nálezu pasu) Zakázané látky
nebo Zakázané metody, jiné než Specifické látky nebo Specifické metody
a při přezkumu se nezjistí, že byla udělena TV, je Národní federace
povinna Sportovci uložit Pozastavení činnosti, a to okamžitě, nebo
neprodleně po dokončení přezkumu a/nebo obdržení oznámení ADV ČR
dle článku 7.2. Pozastavení činnosti může Sportovci uložit i ADV ČR.
Povinné Pozastavení činnosti nemusí být uloženo, pokud: (i) Sportovec
prokáže u rozhodovacího orgánu, že se při porušení antidopingového
pravidla pravděpodobně jednalo o Kontaminovaný produkt, nebo (ii)
porušení zahrnuje Návykovou látku a Sportovec prokáže nárok na
zkrácený Zákaz činnosti podle článku 10.2.4.1.
Proti rozhodnutí rozhodovacího orgánu o neprominutí povinného
Pozastavení činnosti, na základě tvrzení Sportovce v souvislosti s
Kontaminovaným produktem, se nelze odvolat.
Pokud bude uloženo Pozastavení činnosti na základě Pozitivního
laboratorního nálezu ve Vzorku A, přičemž následná analýza Vzorku B
nepotvrdí výsledek analýzy Vzorku A, nepodléhá Sportovec žádnému
dalšímu Pozastavení činnosti z důvodu porušení článku 2.1. V případech,
kdy byla Sportovci pozastavena činnost z Akce na základě porušení
článku 2.1 a následná analýza Vzorku B nepotvrdila nález Vzorku A,
pokud je to stále možné, aby Sportovec dále pokračoval na této Akci, aniž
by to jinak ovlivnilo Akci, může Sportovec pokračovat v účasti na této Akci.

32

[Poznámka k článku 7.4: Před uložením Pozastavení činnosti, o kterém jednostranně rozhodne rozhodovací orgán, musí
být proveden počáteční přezkum ADV ČR, dle Směrnice a Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.]
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7.4.2

Dobrovolné Pozastavení činnosti na základě Pozitivního laboratorního
nálezu pro Specifické látky, Specifické metody, Kontaminované produkty
nebo jiná porušení antidopingových pravidel.
Příslušný orgán Národní federace může uložit Pozastavení činnosti za
porušení antidopingových pravidel, na něž se nevztahuje článek 7.4.1,
před analýzou Vzorku B Sportovce, nebo před závěrečným řízením.
Dobrovolné Pozastavení činnosti může být, podle uvážení ADV ČR,
zrušeno kdykoli před rozhodnutím rozhodovacího orgánu podle článku 8,
pokud Mezinárodní standard pro Nakládání s výsledky nestanoví jinak.
Ve všech případech, kdy byl Sportovec informován o porušení
antidopingového pravidla, které nevedlo k povinnému Pozastavení
činnosti podle článku 7.4.1, Sportovec dostane příležitost přijmout
Pozastavení činnosti až do vyřešení případu.

7.4.3

Možnost Předběžného řízení a odvolání
Bez ohledu na článek 7.4.1 a 7.4.2, nesmí být Pozastavení činnosti
uloženo tehdy, pokud není Sportovci nebo jiné Osobě poskytnuta: (a)
možnost Předběžného řízení, a to buď před uložením Pozastavení
činnosti, nebo ihned po uložení Pozastavení činnosti, nebo (b) možnost
zkráceného řízení, podle článku 8, včas po uložení dobrovolného
Pozastavení činnosti.
Proti uložení Pozastavení činnosti nebo rozhodnutí o neuložení
Pozastavení činnosti, se lze ve zkráceném řízení odvolat v souladu s
článkem 13.2.

7.4.4

Dobrovolné přijetí Pozastavení činnosti
Sportovci mohou z vlastní iniciativy dobrovolně přijmout Pozastavení
činnosti, pokud tak učiní předtím, než nastane pozdější událost z
následujících: (i) uplynutí 10 dnů od data oznámení výsledku analýzy
Vzorku B (nebo vzdání se analýzy Vzorku B), nebo 10 dnů od oznámení
o jakémkoli jiném porušení antidopingového pravidla, nebo (ii) den, kdy
Sportovec poprvé soutěží po takovém oznámení.
Jiné Osoby mohou ze své vlastní iniciativy dobrovolně přijmout
Pozastavení činnosti, pokud tak učiní do 10 dnů od oznámení porušení
antidopingového pravidla.
Dobrovolným souhlasem se Pozastavení činnosti stává účinným a bude
posuzováno tak, jako by bylo toto Pozastavení činnosti uloženo v souladu
s článkem 7.4.1 nebo 7.4.2, ovšem za podmínky, že kdykoli po
dobrovolném přijetí Pozastavení činnosti může Sportovec nebo jiná
Osoba takový souhlas odvolat, přičemž v takovém případě se Sportovci
nebo jiné Osobě již uplynulá doba Pozastavení činnosti nezapočítává.

7.5

Rozhodnutí týkající se Nakládání s výsledky

Rozhodnutí ADV ČR týkající se Nakládání s výsledky, nesmí být svou působností omezena
na určitou oblast či sportovní disciplínu a musí bez omezení určovat a stanovovat
následující: (i) zda došlo k porušení antidopingového pravidla nebo zda by mělo být uloženo
Pozastavení činnosti, skutkový základ rozhodnutí a konkrétní články, které byly porušeny a
(ii) veškeré Důsledky vyplývající z porušení antidopingových pravidel, včetně Diskvalifikace

26

výsledků podle článků 9 a 10.10, odebrání medailí nebo cen, období Zákazu činnosti (s
uvedením data začátku) a všechny Finanční Důsledky.33
7.6

Oznámení o rozhodnutích při Nakládání s výsledky

O rozhodnutích při Nakládání s výsledky musí být ADV ČR vyrozuměni Sportovci, jiné
Osoby, Signatáři a WADA, jak stanoví článek 14 a Mezinárodní standard pro Nakládání s
výsledky.

7.7

Ukončení sportovní činnosti34

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba ukončí sportovní činnost v době, kdy probíhá proces
Nakládání s výsledky ADV ČR, ADV ČR má pravomoc tento proces dokončit.
Pokud Sportovec nebo jiná Osoba ukončí sportovní činnost dříve, než je proces Nakládání
s výsledky zahájen, ADV ČR, který by měl pravomoc k Nakládání s výsledky Sportovce nebo
jiné Osoby v době, kdy Sportovec nebo jiná Osoba porušil antidopingová pravidla, má
pravomoc vést proces Nakládání s výsledky.
ČLÁNEK 8

NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY: PRÁVO NA SPRAVEDLIVÉ ŘÍZENÍ A OZNÁMENÍ
ROZHODNUTÍ

Každé Osobě, která je obviněna z toho, že se dopustila porušení antidopingového pravidla, zajistí
ADV ČR spravedlivé řízení v přiměřené lhůtě, před spravedlivým, nestranným a nezávislým
rozhodovacím orgánem, v souladu s Kodexem a Mezinárodním standardem pro Nakládání s
výsledky.
8.1

Spravedlivé řízení
8.1.1

Spravedlivý, nestranný a Funkčně nezávislý rozhodovací orgán

ADV ČR přenesl částečně svou odpovědnost podle článku 8 Směrnice (řízení prvního
stupně a rozhodnutí) na Národní federace ČR. Platí procesní pravidla Národní federace,
týkající se řízení prvního stupně. Národní federace vždy zajistí, aby Sportovci nebo jiné
Osobě bylo v přiměřené lhůtě poskytnuto spravedlivé řízení, a to spravedlivým,
nestranným a Funkčně nezávislým rozhodovacím orgánem, v souladu s Kodexem a
Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky.
ADV ČR zůstává vždy plně odpovědný za zajištění skutečnosti, že všechny částečně
delegované odpovědnosti budou prováděny v souladu s Kodexem.

33

[Poznámka k článku 7.5: Rozhodnutí týkající se Nakládání s výsledky zahrnují Pozastavení činnosti.
Rozhodnutí ADV ČR obsahuje, zda došlo k porušení antidopingového pravidla, včetně Důsledků z porušení, včetně
Diskvalifikace výsledků jiné než Diskvalifikace výsledků podle článku 10.1 (které je ponecháno rozhodujícímu orgánu
Akce). Podle článku 15 bude mít takové rozhodnutí a jeho stanovení důsledků účinnost v každém sportu v každé zemi.
Například pokud se na základě Pozitivního laboratorního nálezu ze Vzorku odebraného Při Soutěži stanoví, že Sportovec
porušil antidopingové pravidlo, budou výsledky Sportovce dosažené během dané Soutěže Diskvalifikovány podle článku
9 a všechny další soutěžní výsledky, kterých Sportovec dosáhl ode dne odebrání Vzorku během doby trvání Zákazu
činnosti, se rovněž Diskvalifikují podle článku 10.10. Pokud tento Pozitivní laboratorní nález vyplynul z Testování během
Akce, je odpovědností organizátora významné Akce rozhodnout, zda se i další individuální výsledky daného Sportovce,
dosažené na Akci před odběrem Vzorku, Diskvalifikují podle článku 10.1.]

34

[Poznámka k článku 7.7: Jednání Sportovce nebo jiné Osoby předtím, než se Sportovec nebo jiná Osoba dostane pod
pravomoc Antidopingové organizace, není porušením antidopingových pravidel, ale může být oprávněným důvodem pro
odepření členství Sportovci nebo jiné Osobě ve sportovní organizaci.]
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Pokud Národní federace ČR nemá zřízen rozhodovací orgán k projednání, nebo pokud
rozhodovací orgán příslušné Národní federace ČR nesplňuje podmínky spravedlnosti,
nezávislost a nestrannosti, které vyplývají z Kodexu a Mezinárodních standardů, nebo
Sportovec nebo jiná Osoba, která se dopustila možného porušení antidopingového
pravidla, nespadá do pravomoci žádné Národní federace, je jako prvostupňový orgán
k projednání příslušný Národní rozhodčí soud pro sport, včetně vydání rozhodnutí, zda se
Sportovec nebo jiná Osoba dopustili porušení antidopingových pravidel a k uložení
případných příslušných Důsledků.
8.1.2
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Disciplinární řízení
8.1.2.1

Disciplinární řízení musí respektovat v souladu s Kodexem a
Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky tyto
principy:
právo na včasné řízení a včasné zahájení řízení; právo na
spravedlivý a nestranný rozhodovací orgán; právo být
informován správným a včasným způsobem o obvinění
z porušení antidopingového pravidla; právo vyjádřit se
k obvinění z porušení antidopingového pravidla a jeho
Důsledkům; právo účastníků na předložení důkazů, včetně
práva na předvolání a výslech svědků; právo na tlumočníka při
jednání; právo na včasné, písemné a zdůvodněné rozhodnutí
včetně zdůvodnění délky doby Zákazu činnosti; právo být
zastoupen právním zástupcem na vlastní náklady.
Rozhodovací orgán vede proces řízení a rozhodování bez vlivu
ADV ČR nebo jakékoli třetí strany.

8.1.2.2

Pokud ADV ČR zašle oznámení Sportovci nebo jiné Osobě o
možném porušení antidopingového pravidla a Sportovec nebo
jiná Osoba se nevzdá práva na řízení v souladu s článkem 8.3.1
nebo článkem 8.3.2, věc bude následně postoupena
rozhodovacímu orgánu k projednání a rozhodnutí, které bude
probíhat v souladu s principy dle této Směrnice a článkem 8 a
9 Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.

8.1.2.3

Předseda rozhodovacího orgánu rozhodne o počtu členů
určeného k projednání případu. Každý člen je povinen
podepsat prohlášení, že mu nejsou známy žádné skutečnosti
nebo okolnosti, které by mohly zpochybnit jeho nestrannost.
Zaměstnanci, členové komise, konzultanti a funkcionáři ADV
ČR, jakož i jakákoli Osoba zapojená do vyšetřování, nebo
předběžného řízení v dané věci, nemohou být jmenováni jako
člen nebo funkcionář tohoto rozhodovacího orgánu. Žádný člen
zejména nesmí ve stejné kauze předtím posuzovat jakoukoli
žádost o TV, rozhodovat o Nakládání s výsledky, nebo
rozhodovat o odvolání.

8.1.2.4

Řízení konaná v souvislosti s Akcemi je možné uskutečnit
zrychleně, pokud to povolují pravidla rozhodovacího orgánu. 35

8.1.2.5

Zástupci WADA, Mezinárodní federace a Národní federace
Sportovce (nevztahuje se na rozhodovací orgán Národní
federace Sportovce) nebo jiné Osoby se mohou jednání
účastnit jako pozorovatelé. ADV ČR informuje o stavu
probíhajících případů a výsledku všech řízení zástupce
uvedených subjektů.

[Poznámka k článku 8.1.2.4: Například je možné urychlit projednání v předvečer významné Akce, kdy rozhodnutí o
porušení antidopingového pravidla musí určit, zda je Sportovec oprávněn zúčastnit se této Akce, případně v průběhu
Akce, kdy má rozhodnutí případu vliv na platnost výsledků Sportovce nebo na jeho další účast na Akci.]
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8.1.2.6

8.2

8.3

8.4

ADV ČR je účastníkem každého řízení o porušení
antidopingových pravidel s výhradním právem účasti při
každém takovém řízení bez dalšího.

Oznámení o rozhodnutích
8.2.1

Po skončení řízení nebo neprodleně po něm vydá rozhodovací orgán
písemné rozhodnutí včetně odůvodnění, které je v souladu s článkem 9
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky a které obsahuje
uloženou dobu Zákazu činnosti, Diskvalifikaci výsledků podle článku
10.10 a případně odůvodnění, proč nebyly uloženy maximální možné
Důsledky. Rozhodovací orgán zajistí vydání stručného souhrnu
rozhodnutí také v anglickém jazyce.

8.2.2

ADV ČR oznámí toto rozhodnutí Sportovci nebo jiné Osobě a dalším
Antidopingovým organizacím s právem odvolat se podle článku 13.2.3 a
neprodleně zajistí jeho vložení do systému ADAMS. Proti rozhodnutí se
lze odvolat podle článku 13.

Vzdání se práva na řízení
8.3.1

Práva na řízení je možno se vzdát buď výslovně, nebo tím, že Sportovec
nebo jiná Osoba nenapadne oznámení ADV ČR o porušení
antidopingového pravidla ve lhůtě do 7 dnů ode dne odeslání oznámení.
V obou případech se má za to, že se Sportovec nebo jiná Osoba vzdal
práva na projednání, přiznal porušení a souhlasí s Důsledky
navrhovanými ADV ČR.

8.3.2

V případech, kdy se aplikuje článek 8.3.1, nebude vyžadováno řízení před
rozhodovacím orgánem. Místo toho ADV ČR neprodleně vydá písemné
rozhodnutí včetně odůvodnění, které obsahuje uloženou dobu Zákazu
činnosti, Diskvalifikaci výsledků podle článku 10.10 a případně
odůvodnění, proč nebyly uloženy maximální možné Důsledky.

8.3.3

ADV ČR oznámí toto rozhodnutí Sportovci nebo jiné Osobě a dalším
Antidopingovým organizacím s právem odvolat se podle článku 13.2.3 a
neprodleně zajistí jeho vložení do systému ADAMS. ADV ČR zveřejní toto
rozhodnutí v souladu s článkem 14.3.2.

Jediné řízení před CAS
Obvinění z porušení antidopingových pravidel vznesené proti Sportovcům
mezinárodní úrovně nebo Sportovcům národní úrovně nebo jiné Osobě může být se
souhlasem tohoto Sportovce nebo jiné Osoby, ADV ČR a WADA, projednáno přímo
před CAS.36

36

[Poznámka k článku 8.4: V některých případech mohou být kombinované náklady na uspořádání řízení v první instanci
na mezinárodní nebo národní úrovni a pak na znovu řízení „de novo“ před CAS velmi vysoké. Pokud jsou všichni účastníci
řízení uvedení v tomto článku přesvědčeni, že jejich zájmy budou v jediném řízení před CAS chráněny, není třeba, aby
Sportovec nebo Antidopingová organizace vynakládaly další náklady na dvě řízení. Antidopingová organizace, která by
se chtěla účastnit řízení před CAS jako účastník nebo jako pozorovatel, může podmínit svůj souhlas s jediným řízením
před CAS získáním tohoto práva. Nic v článku 8.4 nebrání Sportovci nebo jiné Osobě a ADV ČR vzdát se svého práva
na odvolání dohodou. Toto vzdání se práva však zavazuje pouze strany takové dohody, nikoli žádný jiný subjekt s právem
na odvolání podle Kodexu.]
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ČLÁNEK 9

AUTOMATICKÁ DISKVALIFIKACE VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVCE
Porušení antidopingových pravidel v Individuálních sportech, zjištěné testem Při
Soutěži, vede k automatické Diskvalifikaci výsledků dosažených v této Soutěži se
všemi dalšími Důsledky, včetně odebrání všech medailí, bodů a cen.37

ČLÁNEK 10
10.1

SANKCE PRO JEDNOTLIVCE
Diskvalifikace výsledků při Akci, při níž došlo k porušení antidopingového
pravidla
10.1.1

Porušení antidopingového pravidla, k němuž došlo v průběhu Akce nebo
ve spojitosti s ní, může na základě rozhodnutí řídícího orgánu této Akce
vést k Diskvalifikaci všech individuálních výsledků Sportovce, kterých
dosáhl na této Akci se všemi Důsledky, včetně odebrání všech medailí,
bodů a cen, kromě případů stanovených v článku 10.1.2.
Faktory, které mají vliv na to, zda budou diskvalifikovány ostatní výsledky
Sportovce, dosažené na této Akci, mohou zahrnovat např. míru
závažnosti porušení antidopingového pravidla Sportovcem a to, zda byl
Sportovec v ostatních Soutěžích testován s negativním výsledkem.38

10.1.2

10.2

Pokud Sportovec prokáže, že při porušení pravidla Neexistovalo zavinění
nebo nedbalost, jeho individuální výsledky v jiných Soutěžích nebudou
diskvalifikovány, pokud ovšem jeho výsledky v jiných Soutěžích než v té,
ve které se dopustil porušení antidopingového pravidla, nebyly
pravděpodobně ovlivněny tímto porušením antidopingového pravidla.

Zákaz činnosti za Přítomnost, Použití, Pokus o Použití nebo Držení Zakázané
látky nebo Zakázané metody

Doba Zákazu činnosti uložená při porušení článků 2.1, 2.2 nebo 2.6 je následující, přičemž
podléhá možnému neuložení, zkrácení nebo pozastavení sankcí dle článků 10.5, 10.6 nebo
10.7:
10.2.1

Doba Zákazu činnosti, s výjimkou článku 10.2.4, je čtyři (4) roky, pokud:
10.2.1.1 Porušení antidopingového pravidla nezahrnuje Specifickou
látku nebo Specifickou metodu, pokud Sportovec nebo jiná
Osoba nemůže prokázat, že porušení antidopingového pravidla
nebylo úmyslné.39
10.2.1.2 Porušení antidopingového pravidla zahrnuje Specifickou látku
nebo Specifickou metodu a ADV ČR může prokázat, že
porušení antidopingového pravidla bylo úmyslné.

37

[Poznámka k článku 9: U Kolektivních sportů budou všechna ocenění, která získají jednotlivci, Diskvalifikována. Avšak
diskvalifikace kolektivu se bude posuzovat dle článku 11. Ve sportech, které nejsou Kolektivními sporty, ale kde se
ocenění předává kolektivům, bude uplatňována diskvalifikace nebo jiné disciplinární opatření proti kolektivu, v němž jeden
nebo více členů porušilo antidopingové pravidlo, v souladu s příslušnými pravidly mezinárodní federace.]

38

[Poznámka k článku 10.1.1: Zatímco článek 9 diskvalifikuje výsledky v jedné Soutěži, ve které byl Sportovec pozitivně
testován (např. plavání 100 metrů znak), tento článek může vést k diskvalifikaci všech výsledků ve všech závodech
pořádaných v rámci Akce (např. Mistrovství světa v plavání).]

39

[Poznámka k článku 10.2.1.1: I když má Sportovec či jiná Osoba teoreticky možnost prokázat, že porušení
antidopingového pravidla nebylo úmyslné, aniž by vysvětlil, jak se Zakázaná látka dostala do jeho těla, je vysoce
nepravděpodobné, že v dopingovém případu dle článku 2.1 se Sportovci podaří prokázat, že jednal neúmyslně, aniž by
prokázal zdroj Zakázané látky.]
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10.2.2

Pokud neplatí článek 10.2.1, je doba Zákazu činnosti, s výjimkou článku
10.2.4.1, dva (2) roky.

10.2.3

Termín „úmyslné” používaný v článku 10.2, je zaveden, aby označil
Sportovce nebo Osoby, kteří se dopustili jednání, o kterém věděli, že
představuje porušení antidopingového pravidla, nebo věděli o značném
riziku, že by toto jednání mohlo vést k porušení antidopingového pravidla,
a zjevně toto riziko nerespektovali. V případě, že porušení
antidopingového pravidla vyplývá z Pozitivního laboratorního nálezu pro
látku, která je zakázaná pouze Při Soutěži, je dána vyvratitelná
domněnka, že toto porušení nebylo úmyslné, pokud je látka Specifická
látka a Sportovec může prokázat, že Zakázaná látka byla Použita Mimo
Soutěž. Porušení antidopingového pravidla, vyplývající z Pozitivního
laboratorního nálezu pro látku, která je zakázaná pouze Při Soutěži,
nebude považováno za úmyslné, pokud látka není Specifická látka a
Sportovec může prokázat, že Zakázaná látka byla Použita Mimo Soutěž
v kontextu, který nesouvisí se sportovním výkonem. 40

10.2.4

Bez ohledu na jakékoli další ustanovení článku 10.2 v případě, že
porušení antidopingového pravidla zahrnuje Návykovou látku:
10.2.4.1 Pokud Sportovec může prokázat, že k jakémukoli požití nebo
Použití došlo Mimo soutěž a nesouviselo se sportovním
výkonem, pak je doba Zákazu činnosti tři (3) měsíce.
Nad rámec toho lze dobu Zákazu činnosti uloženou podle
tohoto článku 10.2.4.1 zkrátit až na jeden (1) měsíc, pokud
Sportovec nebo jiná Osoba úspěšně dokončí léčebný program
na Návykové látky, schválený ADV ČR. Doba Zákazu činnosti
stanovená v tomto článku 10.2.4.1 nepodléhá žádnému
zkrácení na základě ustanovení článku 10.6. 41
10.2.4.2 Pokud k požití, Použití nebo Držení došlo Při Soutěži a
Sportovec může prokázat, že takové požití, Použití nebo Držení
nesouviselo se sportovním výkonem, nebude požití, Použití
nebo Držení považováno za úmyslné pro účely článku 10.2.1 a
nepředstavuje základ pro zjištění Přitěžujících okolností podle
článku 10.4.

10.3

Zákaz činnosti za jiná porušení antidopingových pravidel

Doba Zákazu činnosti za porušení antidopingových pravidel jiných, než vyjmenovaných v
článku 10.2 bude následující, pokud nebude použit článek 10.6 nebo 10.7:
10.3.1

Za porušení článku 2.3 nebo 2.5 se ukládá doba Zákazu činnosti čtyři (4)
roky, s výjimkou následujících případů: i) pokud se Sportovec nedostaví
k odběru Vzorku a může prokázat, že porušení antidopingového pravidla
nebylo úmyslné, doba Zákazu činnosti bude dva (2) roky; ii) ve všech
ostatních případech platí, že pokud Sportovec nebo jiná Osoba může

40

[Poznámka k článku 10.2.3: Článek 10.2.3 obsahuje zvláštní definici pojmu „úmyslný“, kterou je třeba používat pouze pro
účely článku 10.2.]

41

[Poznámka k článku 10.2.4.1: Rozhodnutí, zda určitý léčebný program je schválen a zda Sportovec nebo jiná Osoba
úspěšně dokončila celý tento program, budou učiněna dle výhradního uvážení ADV ČR. Záměrem tohoto článku je
poskytnout ADV ČR volnost k uplatňování vlastního úsudku při identifikaci a schvalování legitimních a všeobecně
respektovaných programů, (na rozdíl od „falešných“) léčebných programů. Očekává se, že se legitimní programy mohou
svými charakteristikami od sebe navzájem značně lišit a časem doznávat takových změn, že by bylo z pohledu WADA
nepraktické vytvářet povinná kritéria přijatelnosti léčebných programů.]

31

prokázat výjimečné okolnosti, které ospravedlňují zkrácení doby Zákazu
činnosti, bude doba zákazu činnosti od dvou (2) do čtyř (4) let, v závislosti
na míře Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby; iii) v případě zahrnujícím
Chráněnou osobu nebo Rekreačního Sportovce, bude doba Zákazu
činnosti maximálně dva (2) roky a minimálně napomenutí bez uložení
Zákazu činnosti, a to podle míry Zavinění této Chráněné osoby nebo
Rekreačního sportovce.

10.4

10.3.2

Za porušení článku 2.4 se ukládá doba Zákazu činnosti dva (2) roky, s
možností zkrácení na dobu minimálně jednoho (1) roku v závislosti na
míře Zavinění Sportovce. Flexibilita mezi dvěma (2) roky a jedním (1)
rokem Zákazu činnosti uvedená v tomto článku neplatí pro Sportovce,
kteří opakovaně prováděli změny míst pobytu na poslední chvíli, nebo se
dopouštěli jiného jednání, které vyvolává vážné podezření, že se
Sportovec pokoušel zabránit, aby byl k dispozici pro Testování.

10.3.3

Za porušení článků 2.7 nebo 2.8 se ukládá doba Zákazu činnosti
minimálně čtyři (4) roky až doživotní Zákaz činnosti, v závislosti na
závažnosti provinění. Porušení článků 2.7 nebo 2.8, které se týká
Chráněné osoby, bude považováno za zvlášť závažné provinění a je-li
spácháno Doprovodným personálem Sportovce a týká-li se jiného
porušení pravidel než Specifických látek, bude mít za následek doživotní
Zákaz činnosti pro Doprovodný personál Sportovce. Závažná porušení
článků 2.7 a/nebo 2.8, která mohou představovat porušení jiných než
sportovních pravidel, budou oznámena příslušným orgánům. 42

10.3.4

Za porušení článku 2.9 se ukládá doba Zákazu činnosti minimálně dva (2)
roky až doživotní Zákaz činnosti, v závislosti na závažnosti provinění.

10.3.5

Za porušení článku 2.10 se ukládá doba Zákazu činnosti dva (2) roky s
možností zkrácení na minimálně jeden (1) rok, v závislosti na míře
Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby a na dalších okolnostech případu. 43

10.3.6

Za porušení článku 2.11 se ukládá doba Zákazu činnosti minimálně dva
(2) roky až doživotní Zákaz činnosti, v závislosti na závažnosti provinění
Sportovcem nebo jinou Osobou.44

Přitěžující okolnosti, které mohou prodloužit dobu Zákazu činnosti

Pokud ADV ČR v jednotlivém případě porušení antidopingového pravidla, které není
porušením podle článku 2.7 (Obchodování nebo Pokus o Obchodování), 2.8 (Podání nebo
Pokus o Podání), 2.9 (Spoluúčast nebo Pokus o spoluúčast) nebo 2.11 (Jednání Sportovce
nebo jiné Osoby s cílem odradit od nahlášení nebo se mstít za nahlášení orgánům) prokáže,
že existují Přitěžující okolnosti, které odůvodňují uložení delší doby Zákazu činnosti, než je
standardní doba, pak se jinak uložená doba Zákazu činnosti navýší o další dobu Zákazu
činnosti v trvání až dva (2) roky, a to podle závažnosti provinění a povahy Přitěžujících

42

[Poznámka k článku 10.3.3: Ti, kteří napomáhají Sportovcům k dopingu nebo doping kryjí, podléhají sankcím, které jsou
mnohem závažnější než u Sportovců s pozitivním testem. Jelikož je pravomoc sportovních organizací obecně omezena
na Zákaz činnosti, akreditaci, členství nebo jiné sportovní výhody, nahlášení Doprovodného personálu Sportovce
příslušným orgánům je důležitým krokem v boji proti dopingu.]

43

[Poznámka k článku 10.3.5: Pokud „jiná Osoba“ uvedená v článku 2.10 je právnickou osobou, a ne jednotlivcem, může
být disciplinárně potrestána, jak uvádí článek 12.]

44

[Poznámka k článku 10.3.6: Zjištěné chování porušující článek 2.5 (Podvádění) a článek 2.11 (Odrazování od oznámení
porušení úřadem nebo pomsta za oznámení porušení úřadem ze strany Sportovce nebo jiné Osoby) bude sankcionováno
podle porušení, na které se vztahuje přísnější trest.]
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okolností, pokud Sportovec nebo jiná Osoba neprokáže, že se daného porušení
antidopingového pravidla nedopustil vědomě. 45
10.5

Neuložení doby Zákazu činnosti na základě Neexistence zavinění nebo
Nedbalosti

Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba prokáže v jednotlivém případě Neexistenci zavinění
nebo Nedbalosti, pak nebude uložen žádný Zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu.46
10.6

Zkrácení doby Zákazu činnosti na základě Nevýznamného zavinění nebo
Nevýznamné Nedbalosti
10.6.1

Zkrácení sankcí při porušení článku 2.1, 2.2 nebo 2.6. za zvláštních
okolností

Všechna zkrácení podle článku 10.6.1 se navzájem vylučují a nelze je kumulovat.
10.6.1.1 Specifické látky nebo Specifické metody
Pokud porušení antidopingového pravidla zahrnuje Specifickou látku
(která není Návykovou látkou) nebo Specifickou metodu a Sportovec
nebo jiná Osoba prokáže Nevýznamné zavinění nebo Nevýznamnou
Nedbalost, pak bude doba Zákazu činnosti minimálně napomenutí bez
Zákazu činnosti a maximálně dva (2) roky Zákazu činnosti, v závislosti na
míře Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby.
10.6.1.2 Kontaminované produkty
V případech, kdy Sportovec nebo jiná Osoba může prokázat Nevýznamné
zavinění nebo Nevýznamnou nedbalost a kdy Zakázaná látka (která není
Návykovou látkou) pochází z Kontaminovaného produktu, bude doba
Zákazu činnosti minimálně napomenutí bez Zákazu činnosti a maximálně
dva (2) roky Zákazu činnosti v závislosti na míře Zavinění Sportovce nebo
jiné Osoby.47
45

[Poznámka k článku 10.4: Porušení článků 2.7 (Obchodování nebo pokus o obchodování), 2.8 (Podání nebo Pokus o
Podání), 2.9 (Spoluúčast nebo Pokus o spoluúčast) a 2.11 (Odrazování od oznámení porušení úřadem nebo pomsta za
oznámení porušení úřadem ze strany Sportovce nebo jiné Osoby) nejsou zahrnuty do článku 10.4, protože sankce za
tato porušení již obsahují dostatečný prostor při rozhodování až po doživotní zákaz, a tím umožňují zvážení jakýchkoli
Přitěžujících okolností.]

46

[Poznámka k článku 10.5: Tento článek a článek 10.6.2 se týkají pouze ukládání sankcí, nelze je uplatňovat při
rozhodování o tom, zda bylo porušeno antidopingové pravidlo. Platí pouze za výjimečných okolností, například pokud
Sportovec může prokázat, že i přes veškerou patřičnou opatrnost byl poškozen sabotážním jednáním soupeře. Na druhé
straně Neexistenci Zavinění nebo Nedbalosti nelze uplatnit za následujících okolností (a) pozitivní výsledek testu byl
způsoben špatným označením nebo kontaminací vitaminových nebo nutričních doplňků (Sportovci odpovídají za to, co
požijí (článek 2.1) a byli varováni před možností kontaminace doplňků stravy); (b) Zakázaná látka byla Sportovci podána
jeho osobním lékařem nebo trenérem, který tento fakt Sportovci nesdělil (Sportovci odpovídají za volbu lékařského
personálu i za informování tohoto personálu, že jim nesmí podávat jakékoliv Zakázané látky); a (c) sabotáž pokrmu či
nápoje tajně kontaminovaného partnerem nebo partnerkou, trenérem nebo jinou Osobou blízkou Sportovci (Sportovci
odpovídají za to, co požijí, a za chování Osob, kterým umožňují přístup k jejich stravě a nápojům). Avšak v závislosti na
unikátních okolnostech konkrétního případu může kterákoli z pro ilustraci uvedených okolností vést ke zkrácení sankce
dle čl. 10.6, a to na základě Nevýznamného Zavinění nebo Nevýznamné Nedbalosti.]
[Poznámka k článku 10.6.1.2: Za účelem uplatnění tohoto článku musí Sportovec či jiná Osoba prokázat nejen to, že
zjištěná Zakázaná látka pochází z Kontaminovaného produktu, ale musí rovněž samostatně prokázat své Nevýznamné
Zavinění či Nevýznamnou Nedbalost. Dále je třeba poznamenat, že Sportovci jsou upozorněni na skutečnost, že pokud
užívají nutriční doplňky, činí tak na své vlastní riziko. Zkrácení sankcí na základě Nevýznamného Zavinění či nedbalosti
bylo jen vzácně uplatněno v případě Kontaminovaného produktu, pokud Sportovec nejednal s vysokou mírou obezřetnosti,
než užil Kontaminovaný produkt. Při posuzování toho, zda Sportovec může prokázat zdroj Zakázané látky, by bylo
například významné pro účely stanovení sankce, zda Sportovec skutečně užil Kontaminovaný produkt, jestli tento
Sportovec již předtím deklaroval produkt, který byl poté stanoven jako kontaminovaný, na formuláři Dopingové kontroly.
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10.6.1.3 Chráněné osoby nebo Rekreační Sportovci
Pokud se porušení antidopingového pravidla netýká Návykové látky a
porušení se dopustí Chráněná osoba nebo Rekreační Sportovec a tato
Chráněná osoba nebo Rekreační Sportovec může prokázat Nevýznamné
Zavinění nebo Nevýznamnou Nedbalost, pak je minimální dobou Zákazu
činnosti napomenutí bez udělení Zákazu činnosti, nebo je uložena doba
Zákazu činnosti až na dva (2) roky v závislosti na míře Zavinění Chráněné
osoby nebo Rekreačního Sportovce.
10.6.2

Uplatnění Nevýznamného Zavinění nebo Nevýznamné Nedbalosti nad
rámec článku 10.6.1.

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba prokáže v jednotlivém případě, kdy se neuplatní
článek 10.6.1, Nevýznamné Zavinění nebo Nevýznamnou Nedbalost, pak se může,
na základě dalšího zkrácení nebo neuložení podle článku 10.7 jinak stanovený
Zákaz činnosti zkrátit v závislosti na míře Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby,
avšak zkrácená doba Zákazu činnosti nemůže být kratší než jinak předepsaná
polovina doby Zákazu činnosti. Pokud je jinak stanovená doba Zákazu činnosti
doživotní, zkrácená doba podle tohoto článku nemůže být kratší než osm (8) let. 48
10.7

Neuložení, zkrácení nebo pozastavení doby Zákazu činnosti nebo dalších
Důsledků z důvodů jiných než Zavinění
10.7.1 Významná pomoc při odhalení nebo prokázání porušení antidopingových
pravidel49
10.7.1.1 ADV ČR může před konečným rozhodnutím odvolacího orgánu
podle článku 13 nebo před uplynutím lhůty pro odvolání,
pozastavit část doby Zákazu činnosti (netýká se Diskvalifikace
výsledků a povinného Zveřejnění) uložené v individuálním
případě, pokud Sportovec nebo jiná Osoba poskytla
Antidopingové organizaci, orgánům činným v trestním řízení,
nebo profesnímu disciplinárnímu orgánu Významnou pomoc,
v jejímž důsledku: i) Antidopingová organizace odhalí nebo
stíhá porušení antidopingového pravidla jinou Osobou, nebo ii)
orgán činný v trestním řízení nebo disciplinární orgán odhalí
nebo stíhá trestný čin nebo porušení profesních pravidel jinou
Osobou a informace, které podala Osoba poskytující
Významnou pomoc, jsou dostupné ADV ČR či jiné
Antidopingové organizaci s odpovědností za Nakládání s
výsledky; nebo iii) WADA zahájí řízení vůči Signatáři, laboratoři
akreditované WADA, jednotce spravující Biologické pasy
Sportovce (jak je definováno v Mezinárodním standardu pro
laboratoře) za nedodržování Kodexu, Mezinárodního standardu
nebo Technického dokumentu; nebo iv) se souhlasem WADA
orgán činný v trestním řízení nebo disciplinární orgán stíhá

Tento článek nelze uplatňovat nad rámec produktů, které prošly některým zpracovatelským postupem. V případě
pozitivního laboratorního nálezu v důsledku znečištění něčeho jiného než produktu, tedy např. kohoutkové vody či jezerní
vody za okolností, kdy by žádná osoba nemohla rozumně očekávat riziko porušení antidopingových pravidel, by se typicky
jednalo o Neexistenci Zavinění nebo Nedbalosti ve smyslu čl. 10.5.]
48

[Poznámka k článku 10.6.2: Článek 10.6.2 se může vztahovat na jakékoli porušení antidopingového pravidla, s výjimkou
těch článků, kde je úmysl prvkem porušení antidopingového pravidla (např. článek 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 nebo 2.11) nebo
prvkem konkrétní sankce (např. článek 10.2.1), nebo je rozsah Zákazu činnosti již stanoven v daném článku v závislosti
na míře Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby.]

49

[Poznámka k článku 10.7.1: Spolupráce Sportovců, jejich Doprovodného personálu a jiných Osob, které uznávají své
chyby a jsou ochotni objasnit další porušení antidopingových pravidel, je pro čistý sport důležitá.]

34

trestný čin nebo porušení profesních nebo sportovních pravidel
vyplývající z jiného porušení integrity sportu, než dopingem. Po
konečném rozhodnutí odvolacího orgánu podle článku 13 nebo
po uplynutí lhůty pro odvolání, může ADV ČR pozastavit část
doby Zákazu činnosti jen se souhlasem WADA a příslušné
Mezinárodní federace.
Rozsah pozastavení jinak stanovené doby Zákazu činnosti
bude záviset na závažnosti porušení antidopingového pravidla
Sportovcem nebo jinou Osobou a hodnotě Významné pomoci,
kterou Sportovec nebo jiná Osoba poskytne ve snaze
eliminovat doping ve sportu, odstranit nedodržování Kodexu
a/nebo porušování integrity sportu. Pozastaveno nemůže být
více než tři čtvrtiny jinak stanovené doby Zákazu činnosti.
Jestliže je uložen doživotní Zákaz činnosti, nepozastavená
doba Zákazu činnosti nesmí být, podle tohoto ustanovení,
kratší než osm (8) let. Pro účely tohoto článku nezahrnuje jinak
stanovená doba Zákazu činnosti žádnou dobu Zákazu činnosti,
která může být zahrnuta podle článku 10.9.3.2.
Na žádost Sportovce nebo jiné Osoby, která chce poskytnout
Významnou pomoc, umožní ADV ČR Sportovci nebo jiné
Osobě, poskytnutí informací na základě Dohody bez
předsudků.
Pokud Sportovec či jiná Osoba nebude dále spolupracovat a
neposkytne úplnou a spolehlivou Významnou pomoc, na které
bylo založeno pozastavení doby Zákazu činnosti, ADV ČR uloží
původní dobu Zákazu činnosti. Jestliže se ADV ČR rozhodne
obnovit pozastavenou dobu Zákazu činnosti, nebo se rozhodne
pozastavenou dobu Zákazu činnosti neobnovit, jakákoli Osoba
s právem na odvolání, se proti tomuto rozhodnutí může odvolat
podle článku 13.
10.7.1.2 Za účelem další podpory Sportovců nebo jiných Osob k
poskytnutí Významné pomoci Antidopingovým organizacím,
může WADA na žádost ADV ČR nebo na žádost Sportovce či
jiné Osoby, která porušila nebo byla obviněna z porušení
antidopingového pravidla souhlasit, v jakékoli fázi procesu
Nakládání s výsledky, a to i po konečném rozhodnutí
odvolacího orgánu podle článku 13 s tím, co považuje za
přiměřené pozastavení jinak stanovené doby Zákazu činnosti a
dalších Důsledků za Významnou pomoc. Ve výjimečných
případech může WADA souhlasit s pozastavením doby Zákazu
činnosti a dalších Důsledků za Významnou pomoc delším, než
jaké se jinak stanovuje v tomto článku, nebo dokonce s žádnou
dobou Zákazu činnosti, žádným povinným Zveřejněním a/nebo
s nevrácením peněz z odměn, nebo pokut či nákladů. Schválení
WADA podléhá obnovení Důsledků, jak je v tomto článku
stanoveno. Proti rozhodnutí WADA, v souvislosti s tímto
článkem 10.7.1.2, se nelze odvolat, bez ohledu na článek 13.
10.7.1.3 Pokud ADV ČR pozastaví část jinak stanovené sankce na
základě Významné pomoci, pak musí oznámit odůvodnění
svého rozhodnutí dalším Antidopingovým organizacím s
právem na odvolání podle článku 13.2.3. V ojedinělých
případech, pokud WADA určí, že by to bylo v nejlepším zájmu
boje proti dopingu, může pověřit ADV ČR, aby uzavřel
příslušnou dohodu o mlčenlivosti, omezující nebo oddalující
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zveřejnění dohody o Významné pomoci nebo charakter
poskytované Významné pomoci.
10.7.2

Přiznání porušení antidopingového pravidla při nedostatku dalších
důkazů

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba dobrovolně přizná porušení antidopingového
pravidla před tím, než obdržel výzvu k Dopingové kontrole, která by mohla porušení
antidopingového pravidla prokázat (nebo v případě porušení jiného antidopingového
pravidla než článku 2.1, před obdržením prvního oznámení o porušení pravidla,
které by bylo předmětem přiznání podle článku 7), a pokud je přiznání v době jeho
uskutečnění jediným spolehlivým důkazem, může být doba Zákazu činnosti
zkrácena, ale ne více než na polovinu jinak stanovené doby Zákazu činnosti.50
10.7.3

Použití více důvodů pro snížení sankce

V případě, kdy Sportovec nebo jiná Osoba uplatní nárok na snížení sankce podle
více než jednoho bodu článků 10.5, 10.6 nebo 10.7. před použitím jakéhokoli
zkrácení nebo pozastavení sankce podle článku 10.7, bude stanovena jinak
předepsaná doba Zákazu činnosti podle článků 10.2, 10.3, 10.5 a 10.6. Pokud
Sportovec nebo jiná Osoba prokáže nárok na snížení nebo pozastavení doby
Zákazu činnosti podle článku 10.7, může být doba Zákazu činnosti zkrácena nebo
pozastavena, avšak ne na méně než čtvrtinu jinak uplatnitelné doby Zákazu činnosti.
10.8

Dohody o Nakládání s výsledky
10.8.1

Roční zkrácení za některá porušení antidopingových pravidel na základě
včasného přiznání a souhlasu se sankcí

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba poté, co byl ADV ČR informován o možném
porušení antidopingového pravidla, na které se vztahuje doba Zákazu činnosti čtyři
(4) roky nebo více let (včetně jakékoli doby Zákazu činnosti uplatňované podle
článku 10.4), přizná porušení a souhlasí s uloženou dobou Zákazu činnosti do
dvaceti (20) dnů ode dne přijetí oznámení o obvinění z porušení antidopingového
pravidla, může obdržet Sportovec nebo jiná Osoba roční zkrácení doby Zákazu
činnosti uložené ADV ČR. Pokud Sportovec nebo jiná Osoba dostane roční zkrácení
uložené doby Zákazu činnosti podle článku 10.8.1, nepovoluje se další zkrácení
uložené doby Zákazu činnosti na základě jiného článku.51
10.8.2

Dohoda o vyřešení případu

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba přizná porušení antidopingového pravidla poté,
co mu bylo ADV ČR oznámeno porušení antidopingového pravidla a souhlasí s
Důsledky uloženými rozhodovacím orgánem Národní federace a WADA dle jejich
vlastního uvážení, pak (a) Sportovec nebo jiná osoba může dosáhnout zkrácení
doby Zákazu činnosti na základě toho, jak ADV ČR a WADA posoudí aplikaci článků
10.1 až 10.7 na možné porušení antidopingového pravidla, závažnost porušení,
míru Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby a to, jak rychle Sportovec nebo jiná Osoba
přiznala toto porušení; a (b) doba Zákazu činnosti může začít již v den odběru
50

[Poznámka k článku 10.7.2: Tento článek bude uplatněn, pokud Sportovec nebo jiná Osoba vystoupí a dozná se k
porušení antidopingového pravidla za okolností, kdy žádná Antidopingová organizace ještě neví, že mohlo k porušení
antidopingového pravidla dojít. Článek nebude uplatněn za okolností, kdy dojde k přiznání Sportovce nebo jiné Osoby
poté, kdy je Sportovci nebo jiné Osobě zřejmé, že budou obviněni. Doba, o kterou je zkrácena doba Zákazu činnosti, by
měla být založena na pravděpodobnosti, že by Sportovec nebo jiná Osoba byli dopadeni, pokud by se dobrovolně
nedoznali.]

51

[Poznámka k článku 10.8.1: Konstatuje-li např. ADV ČR, že Sportovec porušil článek 2.1 Použitím anabolického steroidu
a konstatuje se, že doba Zákazu činnosti činí čtyři roky, pak si může Sportovec jednostranně zkrátit dobu Zákazu činnosti
na tři roky přiznáním porušení a přijetím tříletého období Zákazu činnosti ve lhůtě specifikované v tomto článku. Žádné
další zkrácení se nepřipouští. To představuje vyřešení případu bez potřeby řízení.]
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Vzorku nebo v den, kdy naposledy došlo k jinému porušení antidopingového
pravidla. V každém případě však platí, že pokud se aplikuje tento článek, musí
Sportovec nebo jiná Osoba vykonat alespoň polovinu dohodnuté doby Zákazu
činnosti, která začíná ode dne, kdy Sportovec nebo jiná Osoba souhlasila s
uložením sankce, nebo v den Pozastavení činnosti, které Sportovec nebo jiná
Osoba následně dodržela, podle toho, co nastane dříve. Rozhodnutí WADA a ADV
ČR uzavřít nebo neuzavřít Dohodu o vyřešení případu a délku zkrácení a začátek
doby Zákazu činnosti neurčuje ani nezkoumá rozhodovací orgán a nelze se proti
nim odvolat podle článku 13.
Pokud o to požádá Sportovec nebo jiná Osoba, která chce uzavřít dohodu o vyřešení
případu podle tohoto článku, umožní ADV ČR Sportovci nebo jiné Osobě projednat
přiznání porušení antidopingového pravidla na základě Dohody o přístupu bez
předsudků.52
10.9

Vícenásobná porušení
10.9.1

Druhé a třetí porušení antidopingových pravidel
10.9.1.1 Při druhém porušení antidopingového pravidla Sportovcem
nebo jinou Osobou je doba Zákazu činnosti stanovena jako
delší varianta z:
(a)

šestiměsíční doby Zákazu činnosti; nebo

(b)

doby Zákazu činnosti v rozsahu mezi:
(i) součtem doby Zákazu činnosti uložené za první
porušení antidopingového pravidla a doby Zákazu
činnosti
jinak
uložené
za
druhé
porušení
antidopingového pravidla, která se posuzuje tak, jako
kdyby to bylo první porušení a
(ii) dvojnásobkem doby Zákazu činnosti jinak uložené za
druhé porušení antidopingového pravidla, která se
posuzuje tak, jako kdyby šlo o první porušení.
Doba Zákazu činnosti v tomto rozsahu se určí na
základě souhrnu okolností a míry Zavinění Sportovce
nebo jiné Osoby při druhém porušení.

10.9.1.2 Při třetím porušení antidopingového pravidla bude vždy udělen
doživotní Zákaz činnosti, kromě případů, kdy třetí porušení
antidopingového pravidla splňuje podmínky pro neuložení nebo
zkrácení doby Zákazu činnosti podle článku 10.5 nebo 10.6,
nebo když se jedná o porušení článku 2.4. V těchto konkrétních
případech bude doba Zákazu činnosti stanovena od osmi (8) let
až k doživotnímu Zákazu činnosti.
10.9.1.3 Dobu Zákazu činnosti stanovenou v článcích 10.9.1.1 a
10.9.1.2 lze dále zkrátit uplatněním článku 10.7.

10.9.2

52

Porušení antidopingového pravidla, u něhož Sportovec nebo jiná Osoba
prokázala, že šlo o Neexistenci zavinění nebo Nedbalosti, se pro účely
článku 10.9 nebude považovat za porušení. Kromě toho porušení

[Poznámka k článku 10.8: Případné polehčující či přitěžující faktory uvedené v tomto článku 10 je nutno zohlednit při
stanovení Důsledků uvedených v dohodě o vyřešení případu. Nelze je uplatnit mimo rámec ustanovení této dohody.]
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antidopingového pravidla sankcionované podle článku 10.2.4.1, se
nebude považovat za porušení pro účely článku 10.9.
10.9.3

Dodatečná pravidla pro některá potenciální vícenásobná porušení
pravidel
10.9.3.1 Pro účely udělování sankcí podle článku 10.9 (s výjimkou
ustanovení v článků 10.9.3.2 a 10.9.3.3) se za druhé porušení
antidopingových pravidel bude považovat pouze případ, kdy
ADV ČR může prokázat, že Sportovec nebo jiná Osoba porušil
podruhé antidopingové pravidlo poté, co Sportovec nebo jiná
Osoba obdržel oznámení o prvním porušení antidopingového
pravidla podle článku 7, nebo poté, co ADV ČR vyvinul
přiměřené úsilí oznámení doručit. Jestliže ADV ČR toto nemůže
prokázat, budou taková porušení považována společně za
jedno jediné první porušení a uložená sankce bude odpovídat
sankci za porušení, které je sankcionováno přísněji, a to včetně
uplatnění Přitěžujících okolností. Výsledky ve všech Soutěžích
datované zpětně k dřívějšímu porušení antidopingového
pravidla, budou Diskvalifikovány podle článku 10.10.53
10.9.3.2 Pokud ADV ČR prokáže, že se Sportovec nebo jiná Osoba před
oznámením, dopustil dalšího porušení antidopingového
pravidla a že toto další porušení proběhlo 12 nebo více měsíců
před porušením nebo po porušení, které bylo oznámeno jako
první, pak se doba Zákazu činnosti za takové další porušení
vypočítá tak, jako by bylo toto další porušení samostatným
prvním porušením, a tato doba Zákazu činnosti se uplatní
následně po, a nikoli současně s dobou Zákazu činnosti
uloženou za dříve oznámené porušení. Pokud se aplikuje tento
článek 10.9.3.2, tvoří porušení společně jedno porušení pro
účely článku 10.9.1.
10.9.3.3 Pokud ADV ČR prokáže, že Sportovec nebo jiná Osoba porušil
článek 2.5 v souvislosti s procesem Dopingové kontroly,
vykonávané pro možné původní porušení antidopingového
pravidla, považuje se porušení článku 2.5 za samostatné první
porušení a doba Zákazu činnosti za takové porušení se uplatní
následně po, a nikoli současně s dobou Zákazu činnosti
uloženou za původní porušení, pokud byla uložena. Pokud se
aplikuje tento článek 10.9.3.3, tvoří porušení společně jedno
porušení pro účely článku 10.9.1.
10.9.3.4 Pokud ADV ČR prokáže, že se Sportovec nebo jiná Osoba
během doby Zákazu činnosti dopustil druhého nebo třetího
porušení antidopingového pravidla, budou doby Zákazu
činnosti za tato vícenásobná porušení uloženy následně po
sobě, nikoli současně.

10.9.4

Vícenásobná porušení antidopingového pravidla v období deseti let

Pro účely článku 10.9 musí ke kterémukoli porušení antidopingového pravidla dojít
během stejného období deseti let, aby mohlo být posuzováno jako vícenásobné
porušení.
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[Poznámka k článku 10.9.3.1: Stejné pravidlo platí, pokud po uložení sankce ADV ČR zjistí skutečnosti o porušení
antidopingového pravidla, ke kterému došlo před oznámením o prvním porušení antidopingového pravidla - např. ADV
ČR uloží sankci na základě sankce, která by mohla být uložena, kdyby tato dvě porušení byla posuzována najednou,
včetně uplatnění Přitěžujících okolností.]
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10.10

Diskvalifikace výsledků v Soutěžích následujících po Odběru Vzorku nebo po
porušení antidopingového pravidla

Kromě automatické Diskvalifikace výsledků v Soutěži, při které byl odebrán Pozitivně
testovaný Vzorek podle článku 9, budou všechny další soutěžní výsledky Sportovce
dosažené od okamžiku odběru Pozitivně testovaného Vzorku (Při Soutěži nebo Mimo
Soutěž) nebo jiného porušení antidopingového pravidla po začátek doby jakéhokoli
Pozastavení činnosti nebo Zákazu činnosti, Diskvalifikovány se všemi Důsledky, včetně
odebrání medailí, bodů a cen, pokud okolnost nevyžaduje jinak. 54
10.11

Propadnuté peněžní ceny

Pokud ADV ČR obdrží peněžní ceny propadlé v důsledku porušení antidopingového
pravidla, přijme přiměřená opatření k přerozdělení peněžité ceny Sportovcům, kteří by na ně
měli nárok, kdyby Sportovec, jehož cena propadla, nesoutěžil.55
10.12

Finanční Důsledky

ADV ČR může z důvodu porušení antidopingového pravidla uložit finanční důsledky nebo požádat o
náhradu nákladů. ADV ČR může uložit finanční sankce pouze v případech, kdy jinak stanovená
maximální doba Zákazu činnosti už byla uložena. Finanční sankce se mohou uplatnit pouze tehdy,
pokud je splněna zásada proporcionality. Úhrada nákladů nebo finanční sankce se nemůže
považovat za důvod zkrácení doby Zákazu činnosti nebo další sankce, která by jinak byla podle
Kodexu stanovena.
10.13

Začátek doby Zákazu činnosti

Pokud je Sportovec již v období uložené doby Zákazu činnosti pro porušení antidopingového
pravidla, jakákoli nová doba Zákazu činnosti začíná prvním dnem po skončení aktuálního
období doby Zákazu činnosti. Jinak, s výjimkou případů níže, začíná doba Zákazu činnosti
dnem konečného rozhodnutí o Zákazu činnosti, nebo pokud došlo ke vzdání se práva na
řízení, nebo se žádné řízení nekonalo, dnem, kdy je Zákaz činnosti přijat nebo jinak uložen.
10.13.1

Zpoždění nezaviněná Sportovcem nebo jinou Osobou

V případě značných zpoždění v řízení nebo jiných aspektech Dopingové kontroly,
nezaviněných Sportovcem nebo jinou Osobou a Sportovec nebo jiná Osoba může
prokázat, že zpoždění nezavinil, může ADV ČR nebo rozhodovací orgán určit
začátek doby Zákazu činnosti dřívějším datem, a to až datem, kdy byl odebrán
Vzorek nebo kdy naposledy došlo k jinému porušení antidopingových pravidel.
Všechny soutěžní výsledky dosažené během doby Zákazu činnosti, včetně Zákazu
činnosti se zpětnou platností, budou Diskvalifikovány.56
10.13.2

Započítání doby Pozastavení činnosti nebo Zákazu činnosti
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[Poznámka k článku 10.10: Nic v těchto Antidopingových pravidlech nezamezuje „čistým“ Sportovcům nebo jiným
Osobám, které jsou poškozeny jednáním Osoby, která porušila antidopingové pravidlo, aby se na takové Osobě
uplatňovala případná práva na náhradu škody.]
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[Poznámka k článku 10.11: Záměrem tohoto článku není uložit ADV ČR povinnost přijmout opatření pro výběr propadlé
peněžité ceny. Rozhodne-li se ADV ČR nepřijmout opatření pro výběr propadlé peněžité ceny, může převést své právo
refundovat tyto prostředky Sportovci, resp. Sportovcům, kteří by jinak tyto prostředky získali. „Přiměřená opatření k alokaci
a rozdělení této peněžité ceny“ by mohla zahrnovat i využit propadlé peněžité ceny způsobem, který odsouhlasí ADV ČR
s těmito Sportovci.]
[Poznámka k článku 10.13.1: V případech porušení antidopingových pravidel jiných, než stanoví článek 2.1, může být
doba, potřebná pro Antidopingovou organizaci ke zjištění a odhalení skutkového stavu dostačujícího k prokázání porušení
antidopingového pravidla, dlouhá, obzvláště tam, kde Sportovec nebo jiná Osoba přistoupil k afirmativnímu zásahu, aby
se vyhnul odhalení. Za těchto okolností nebude použita flexibilita poskytovaná v tomto článku k dřívějšímu začátku
sankce.]
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10.13.2.1 Pokud je uloženo Pozastavení činnosti a Sportovec nebo jiná
Osoba je přijme, bude doba Pozastavení činnosti Sportovce
započítána do doby Zákazu činnosti, která může být nakonec
uložena. Pokud Sportovec nebo jiná Osoba Pozastavení
činnosti nepřijme, nebude mu započítána žádná uplynulá doba
Pozastavení činnosti. Pokud je doba Zákazu činnosti uložena
na základě rozhodnutí, proti kterému je následně podáno
odvolání, pak bude doba Zákazu činnosti Sportovce nebo jiné
Osoby započítána do jakékoli doby Zákazu činnosti, která
může být nakonec po odvolání uložena.
10.13.2.2 Pokud Sportovec nebo jiná Osoba dobrovolně přijme
Pozastavení činnosti, které mu písemně zaslal ADV ČR nebo
rozhodovací orgán a bude toto Pozastavení činnosti
respektovat, bude tato dobrovolná doba Pozastavení činnosti
započítána do doby Zákazu činnosti, která může být nakonec
Sportovci nebo jiné Osobě uložena. Kopie dobrovolného přijetí
Pozastavení činnosti Sportovcem nebo jinou Osobou bude
bez odkladu poskytnuta všem stranám, které mají právo
obdržet oznámení o možném porušení z porušení
antidopingového pravidla podle článku 14.1. 57
10.13.2.3 Do doby Zákazu činnosti se nezapočítá žádná doba před
datem účinnosti Pozastavení činnosti nebo dobrovolného
Pozastavení činnosti, bez ohledu na to, zda se Sportovec
rozhodl nesoutěžit, nebo jeho týmu byla pozastavena činnost.
10.13.2.4 Pokud byla u Kolektivních sportů doba Zákazu činnosti
uložena pro celý tým a pokud okolnost nevyžaduje jinak, doba
Zákazu činnosti začíná datem konečného rozhodnutí o
Zákazu činnosti, nebo pokud došlo ke vzdání se práva účasti
na řízení, datem, kdy byl Zákaz činnosti přijat nebo jinak
uložen. Jakákoliv doba Pozastavení činnosti týmu (ať byla
uložena nebo dobrovolně přijata), bude započítána do celkové
doby Zákazu činnosti.
10.14

Status během Zákazu činnosti nebo Pozastavení činnosti
10.14.1

Zákaz účasti během Zákazu činnosti nebo Pozastavení činnosti

Žádný Sportovec nebo jiná Osoba, kterému byl udělen Zákaz činnosti nebo mu byla
Pozastavena činnost, se nesmí během doby Zákazu činnosti nebo Pozastavení
činnosti jakýmkoli způsobem účastnit Soutěže nebo činnosti (kromě schválených
antidopingových Vzdělávacích nebo nápravných programů) schválené nebo
organizované kterýmkoli Signatářem, členskou organizací Signatáře nebo klubem
nebo jinou členskou organizací členské organizace Signatáře nebo Soutěží
schválených či organizovaných jakoukoli profesionální ligou nebo jakoukoli
mezinárodní nebo národní organizací nebo jakékoliv sportovní aktivity na
profesionální nebo národní úrovni, podporované vládní agenturou.
Sportovec nebo jiná Osoba podléhající Zákazu činnosti na dobu delší než čtyři (4)
roky, se může po uplynutí čtyř (4) let doby Zákazu činnosti zúčastnit jako Sportovec
místních sportovních Akcí, které nejsou schválené nebo jinak nespadají do
pravomocí Signatáře Kodexu nebo člena Signatáře Kodexu, ale jen pokud tato
místní Akce není na takové úrovni, aby se na ní Sportovec nebo jiná Osoba mohl
kvalifikovat přímo nebo nepřímo (nebo získat další body vedoucí k takové kvalifikaci)
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[Poznámka k článku 10.13.2.2: Sportovcovo dobrovolné přijetí Pozastavení činnosti není přiznáním a nesmí být žádným
způsobem použito k vyvození závěrů nepříznivých pro Sportovce.]

40

na národní mistrovství nebo Mezinárodní Akci a zároveň pokud Sportovec nebo jiná
Osoba, jakkoli nepracuje s Chráněnými Osobami.
Sportovec nebo jiná Osoba, kterému byl udělen Zákaz činnosti, nadále podléhá
testování ADV ČR a vztahují se na něj požadavky ADV ČR ohledně poskytování
informací o místech pobytu.58
10.14.2

Návrat k tréninku

Jako výjimka z článku 10.14.1 se Sportovec může vrátit k tréninku s týmem nebo
využít zařízení klubu nebo jiné členské organizace, spadající pod členskou
organizaci Signatáře nebo ADV ČR, v kratší z těchto dob: 1) poslední dva měsíce
doby Zákazu činnosti Sportovce, nebo 2) poslední čtvrtina uložené doby Zákazu
činnosti.59

10.14.3

Porušení zákazu účasti během Zákazu činnosti či Pozastavení
činnosti

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba, kterému byl udělen Zákaz činnosti, poruší
během Zákazu činnosti zákaz účasti uvedený v článku 10.14.1, budou výsledky této
účasti Diskvalifikovány a nová doba Zákazu činnosti, rovnající se délce až do
původní doby Zákazu činnosti, se přičte na konec původního Zákazu činnosti. Nová
doba Zákazu činnosti, včetně napomenutí a neudělení Zákazu činnosti, se může
upravit v závislosti na míře Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby a na dalších
okolnostech případu. O tom, zda Sportovec nebo jiná Osoba porušil zákaz účasti a
zda je úprava odpovídající, rozhodne Antidopingová organizace, jejíž Nakládání s
výsledky vedlo k uložení původní doby Zákazu činnosti. Proti tomuto rozhodnutí lze
podat odvolání podle článku 13.
Sportovci nebo jiné Osobě, který poruší zákaz účasti během Pozastavení činnosti,
uvedený v článku 10.14.1, nebude započítána žádná uplynulá doba Pozastavení
činnosti a výsledky z takové účasti budou Diskvalifikovány.
Pokud Doprovodný personál Sportovce nebo jiná Osoba napomáhá Osobě při
porušení zákazu účasti během Zákazu činnosti nebo Pozastavení činnosti, ADV ČR
uloží za takovou pomoc, sankce za porušení článku 2.9.
10.14.4

Odepření finanční podpory během Zákazu činnosti

Kromě uvedeného, za jakékoli porušení antidopingového pravidla, nezahrnující
sankci sníženou podle článků 10.5 nebo 10.6 odepře ADV ČR, vláda ČR, Národní
sportovní agentura, Český olympijský výbor, Český paralympijský výbor a Národní
federace, část nebo veškerou finanční sportovní podporu nebo jiné, se sportem
související výhody, pro takovou Osobu.
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[Poznámka k článku 10.14.1: Např. dle čl. 10.14.2 se Sportovec v Zákazu činnosti nemůže zúčastnit tréninkového
kempu, exhibice či tréninku pořádané jeho národní federací nebo klubem, který je členem této národní federace nebo který
je dotován vládní agenturou. Dále pak Sportovec v Zákazu činnosti nesmí soutěžit v profesionální lize (např. Národní
hokejové lize - NHL, Národní basketbalové asociaci - NBA atd.), v Akcích pořádaných organizátorem mezinárodní Akce,
který není Signatářem ani organizátorem Akce na národní úrovni, aniž by tím došlo k iniciaci Důsledků z čl.10.14.3. Termín
„činnost“ rovněž zahrnuje např. administrativní aktivity jako působení ve funkci oficiálního představitele, ředitele, úředníka,
zaměstnance či dobrovolníka organizace uvedené v tomto článku. Zákaz činnosti uložený v jednom sportu musí být rovněž
uznán v ostatních sportech (viz. článek 15.1 závazný účinek rozhodnutí). Sportovec či jiná osoba má po dobu Zákazu
činnosti kdykoli v tomto období zakázáno z jakéhokoli titulu trénovat či působit jako Doprovodný personál Sportovce. Pokud
tak přesto učiní, může to mít za následek porušení čl. 2.10 jiným Sportovcem. ADV ČR ani národní federace ČR nesmí
za žádným účelem uznat žádný výkonnostní standard dosažený po dobu Zákazu činnosti.]
59

[Poznámka k článku 10.14.2: V mnoha Kolektivních sportech a v některých individuálních sportech (např. skoky na lyžích
a gymnastika) nemůže Sportovec efektivně trénovat sám tak, aby byl připraven na soutěžení na konci své doby Zákazu
činnosti. Během doby trénování popsané v tomto článku nesmějí Sportovci se Zákazem činnosti soutěžit ani se zapojovat
do jiných než tréninkových aktivit popsaných v článku 10.14.1.]

41

10.15

Zveřejnění sankcí

Povinnou součástí každé sankce je její zveřejnění, jak stanoví článek 14.3.
ČLÁNEK 11
11.1

DŮSLEDKY PRO TÝMY
Testování Kolektivních sportů

Pokud více než jeden (1) člen týmu v Kolektivním sportu obdržel oznámení o možném
porušení antidopingového pravidla podle článku 7 ve spojení s Akcí, podrobí řídící orgán
Akce tento tým přiměřenému Cílenému Testování během Období Akce.
11.2

Důsledky pro Kolektivní sporty

Jestliže jsou více než dva (2) členové týmu v Kolektivním sportu shledáni vinnými z porušení
antidopingového pravidla v průběhu Akce, pak řídící orgán Akce udělí týmu přiměřenou
sankci (například ztrátu bodů, diskvalifikaci ze Soutěže nebo Akce nebo jinou sankci), a to
navíc k jakémukoliv Důsledku pro jednotlivé Sportovce, kteří porušili antidopingové pravidlo.
11.3

Stanovení přísnějších Důsledků pro Kolektivní sporty

Řídící orgán Akce se může rozhodnout pro přijetí takových pravidel pro tuto Akci, která
stanoví Důsledky přísnější pro Kolektivní sporty, než je pro účely Akce uvedeno v článku
11.2.60
ČLÁNEK 12

SANKCE VŮČI JINÝM SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM

Pokud ADV ČR zjistí, že Národní federace v ČR nebo jakýkoli jiný sportovní orgán v ČR, nad nímž
má pravomoc, nedodržuje, neimplementuje, neprosazuje a nevynucuje tato antidopingová pravidla
v oblasti působnosti této organizace nebo orgánu, ADV ČR může podat podnět Národní sportovní
agentuře, vládě ČR, Českému olympijskému výboru nebo Mezinárodní federaci k přijetí dalších
opatření:
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12.1

Vyloučit všechny nebo některé členy takového orgánu nebo organizace
z konkrétních budoucích Akcí nebo všech Akcí uskutečněných ve stanoveném
časovém období.

12.2

Přijmout další opatření týkající se uznání této organizace nebo orgánu, způsobilosti
jejich členů účastnit se činností ADV ČR a/nebo udělit pokutu této organizaci nebo
orgánu na základě následujícího:
12.2.1

Sportovci nebo jiné Osoby přidružené k této organizaci nebo orgánu se
dopustili čtyř (4) nebo více porušení těchto antidopingových pravidel
(kromě porušení článku 2.4) během období dvanácti (12) měsíců. V
takovém případě může být této organizaci nebo orgánu pozastavena
činnost na dobu až čtyř (4) let.

12.2.2

Tato organizace nebo orgán nevyvinula pečlivé úsilí, aby informovala
ADV ČR o místě pobytu Sportovce po obdržení žádosti o tyto informace
od ADV ČR. V takovém případě může být této organizaci nebo orgánu
uložena pokuta.

[Poznámka k článku 11.3: Například Mezinárodní olympijský výbor by mohl stanovit pravidla, která by požadovala
diskvalifikaci týmu z olympijských her i při nižším počtu porušení antidopingových pravidel během období olympijských
her.]
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12.3

Zadržet část nebo všechny finanční prostředky nebo jinou finanční a nefinanční
podporu této organizaci nebo orgánu.

12.4

Zavázat tuto organizaci nebo orgán k úhradě všech nákladů ADV ČR (mimo jiné
laboratorních poplatků, výdajů na jízdné a cestovné) souvisejících s porušením
těchto antidopingových pravidel, kterých se dopustí Sportovec nebo jiná Osoba
spojená s touto organizací nebo orgánem.

ČLÁNEK 13

NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY: ODVOLÁNÍ

13.1

Rozhodnutí, proti kterým se lze odvolat
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Proti rozhodnutím učiněným podle Kodexu nebo Směrnice je možné podat odvolání, jak je
dále uvedeno v článcích 13.2 až 13.4, nebo jinde v Kodexu nebo Mezinárodních
standardech. Tato rozhodnutí zůstávají v platnosti v průběhu odvolání, pokud odvolací orgán
nerozhodne jinak.
13.1.1

Rozsah přezkumu není omezen

Rozsah přezkumu odvolání zahrnuje všechny otázky týkající se dané záležitosti a
není explicitně omezen na otázky nebo rozsah přezkumu před rozhodovacím
orgánem. Každá strana odvolacího řízení může předložit důkazy, právní argumenty
a nároky, které nebyly vzneseny při řízení v prvním stupni, pokud vyplývají ze
stejného žalobního důvodu, nebo ze stejných obecných skutečností nebo okolností,
které byly předloženy v průběhu řízení v prvním stupni.62
13.1.2

CAS se neomezuje na zjištění, proti kterým se podává odvolání

Při rozhodování nemusí CAS brát ohled na úvahy orgánu, proti jehož rozhodnutí se
odvolání podává.63
13.1.3

WADA není povinna vyčerpat všechny interní opravné prostředky

V případech, kdy má WADA právo odvolání podle článku 13 a žádná jiná strana se
neodvolala proti konečnému rozhodnutí v řízení v rámci Antidopingové organizace,
může WADA podat odvolání proti takovému rozhodnutí přímo k CAS, aniž by
musela vyčerpat jiné opravné prostředky v řízení Antidopingové organizace.64
13.2

Odvolání proti rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel, Důsledcích,
Pozastavení činnosti, výkonu rozhodnutí a pravomoci
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[Poznámka k článku 13: Cílem Kodexu je, aby antidopingové záležitosti byly řešeny pomocí spravedlivých a
transparentních interních procesů s právem konečného odvolání. Antidopingová rozhodnutí antidopingových organizací
jsou vyjasněna v článku 14. Specifické Osoby a organizace, včetně WADA, mají příležitost odvolat se proti těmto
rozhodnutím. Výčet zúčastněných stran a organizací s právem na odvolání podle článku 13 nezahrnuje Sportovce nebo
jejich Národní federace, které by mohly mít prospěch ze Zákazu činnosti jiného Sportovce.]

62

[Poznámka k článku 13.1.1: Toto upravené znění nepředstavuje významnou změnu oproti Kodexu z roku 2015, jde spíše
o objasnění. Například pokud byl během řízení prvního stupně Sportovec obviněn pouze z Podvádění, ale stejné chování
by také mohlo představovat Spoluúčast, může odvolávající se strana žádat obvinění z Podvádění i Spoluúčasti.]

63

[Poznámka k článku 13.1.2: Řízení CAS jsou vždy „de novo“. Předchozí řízení neomezují rozsah důkazů, ani nemají
důležitý význam při řízení před CAS.]

64

[Poznámka k článku 13.1.3: Pokud bylo přijato rozhodnutí před posledním stupněm řízení (například při prvním
projednání) a žádná ze stran se nerozhodne proti tomuto rozhodnutí odvolat k dalšímu stupni procesu, potom může WADA
„obejít“ zbývající stupně v interním procesu a odvolat se přímo ke CAS].
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Proti rozhodnutí, že bylo porušeno antidopingové pravidlo, proti rozhodnutí o uložení nebo
neuložení Důsledků při porušení antidopingového pravidla nebo rozhodnutí, že nebylo
porušeno žádné antidopingové pravidlo; proti rozhodnutí, že řízení o porušení
antidopingového pravidla nemůže pokračovat z procesních důvodů (včetně např.
promlčení); proti rozhodnutí WADA neudělit výjimku z šestiměsíčního požadavku oznámení
pro Sportovce, kteří ukončili činnost a chtějí se vrátit k Soutěžím podle článku 5.6.1; proti
rozhodnutí WADA o přidělení Nakládání s výsledky podle článku 7.1 Kodexu; proti
rozhodnutí ADV ČR neprojednat Pozitivní laboratorní nález nebo Atypický nález jako
porušení antidopingového pravidla, nebo rozhodnutí nepokračovat v řízení o porušení
antidopingového pravidla po vyšetřování v souladu s Mezinárodním standardem pro
Nakládání s výsledky; proti rozhodnutí uložit Pozastavení činnosti v důsledku Předběžného
řízení; proti porušení článku 7.4 ze strany ADV ČR; proti rozhodnutí, že ADV ČR nemá
pravomoc rozhodnout o možném porušení antidopingového pravidla nebo o Důsledcích
porušení; proti rozhodnutí pozastavit nebo nepozastavit dobu Zákazu činnosti, nebo obnovit
či neobnovit pozastavenou dobu Zákazu činnosti podle článku 10.7.1; proti nedodržení
článků 7.1.4 a 7.1.5 Kodexu; proti porušení článku 10.8.1; proti rozhodnutí podle článku
10.14.3; proti rozhodnutí ADV ČR neuznat rozhodnutí jiné Antidopingové organizace podle
článku 15 a proti rozhodnutí podle článku 27.3 Kodexu, je možné podat odvolání výlučně
podle ustanovení tohoto článku 13.2.
13.2.1

Odvolání zahrnující Sportovce mezinárodní úrovně nebo Mezinárodní
Akce

V případě, kdy se jedná o Mezinárodní Akci, nebo v případech, kdy se jedná o
Sportovce mezinárodní úrovně, se lze odvolat výlučně k CAS.65
13.2.2

Odvolání jiných Sportovců nebo jiných Osob

V případech, kdy nelze uplatnit článek 13.2.1 Směrnice, je možné se odvolat k
národnímu odvolacímu orgánu. Národní odvolací orgán je Národní rozhodčí soud
pro sport.
Proces odvolání bude probíhat v souladu s pravidly Směrnice, pravidly
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky a procesními pravidly
Národního rozhodčího soudu pro sport.
Národní rozhodčí soud pro sport je národním antidopingovým odvolacím orgánem
ve smyslu článku 13.2.2 Směrnice. Jeho Statut a Jednací řád vydává Národní
sportovní agentura.
Národní rozhodčí soud pro sport je při výkonu své funkce nezávislý a nestranný.
Rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport je na národní úrovni konečné.
Proti rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport se lze odvolat výlučně
k CAS dle článku 13.2.3.2.
Řízení před Národním rozhodčím soudem pro sport se řídí touto Směrnicí a
procesními pravidly Národního rozhodčího soudu pro sport, vydanými Národní
sportovní agenturou v odborné spolupráci s ADV ČR.
13.2.2.1 Řízení před Národním rozhodčím soudem pro sport
13.2.2.1.1 Národní odvolací orgán se skládá z předsednictva,
senátů a sekretáře.
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[Poznámka k článku 13.2.1: Rozhodnutí CAS jsou konečná a závazná s výjimkou přezkoumání umožněných zákonem,
která se vztahují ke zrušení nebo výkonu rozhodčích nálezů.]
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13.2.2.1.2 Předsednictvo je tvořeno třemi (3) členy, a to
předsedou a prvním a druhým místopředsedou.
Každý člen je jmenován na funkční období 6 let.
Funkční období jednotlivých členů předsednictva
končí postupně, a to s dvouletou prodlevou. Členové
předsednictva jsou po dobu trvání svého funkčního
období neodvolatelní; mohou však ze své funkce
z osobních důvodů odstoupit, anebo mohou být
odvoláni ze strany předsedy Národní sportovní
agentury v případě závažného porušení Směrnice
nebo jiných antidopingových předpisů. V takovém
případě jmenuje předseda Národní sportovní
agentury nového člena předsednictva.
13.2.2.1.3 Senát je tvořen předsedou a dvěma (2) dalšími členy.
Každá ze stran daného řízení určí jednoho rozhodce
ze seznamu rozhodců, který se stane členem senátu
pro dané řízení, a předsednictvo Národního
rozhodčího soudu pro sport určí, který člen
předsednictva Národního rozhodčího soudu pro
sport se stane předsedou senátu pro dané řízení. V
případě, kdy na jedné straně bude stát několik
účastníků, určí rozhodce, který se má stát členem
Senátu, společně; nedojde-li k dohodě, určí takového
rozhodce Předsednictvo Soudu. Pro řízení o
přezkumu rozhodnutí KTV ADV ČR dle čl. 4.4.6
Směrnice platí, že je senát tvořen členy
předsednictva Národního rozhodčího soudu pro
sport, a předsedou senátu je předseda Národního
rozhodčího soudu pro sport.
13.2.2.1.4 Seznam rozhodců a požadavky na rozhodce jsou
dány Statutem a Jednacím řádem Národního
rozhodčího soudu pro sport, přičemž aktuální verze
seznamu rozhodců je zveřejněna na stránkách
Národní sportovní agentury.
13.2.2.1.5 Členové předsednictva Národního rozhodčího soudu
pro sport a rozhodci zapsaní do seznamu rozhodců
Národního rozhodčího soudu pro sport musí mít
dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a
praxi v oboru sportovního práva, nejlépe jako člen
disciplinárního orgánu Národní federace, v délce
alespoň 3 let a znalosti z oblasti antidopingu. Musí
být
Funkčně
a
Institucionálně
nezávislí.
Zaměstnanci, členové komise, konzultanti a
funkcionáři ADV ČR, jakož i jakákoli Osoba zapojená
do vyšetřování, předběžného řízení nebo Nakládání
s výsledky v dané věci, nemohou být členy
předsednictva Národního rozhodčího soudu pro
sport nebo rozhodci Národního rozhodčího soudu
pro sport. Žádný člen senátu zejména nesmí ve
stejné kauze předtím posuzovat jakoukoli žádost o
TV, rozhodovat o Nakládání s výsledky, rozhodovat
v první instanci týkající se stejného Sportovce nebo
jiné Osoby.
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13.2.2.1.6 Národní rozhodčí soud pro sport vede proces řízení
a rozhodování bez vlivu ADV ČR nebo jakékoli třetí
strany.
13.2.2.1.7 Národní rozhodčí soud pro sport má dle svého
uvážení pravomoc jmenovat či přizvat odborníka,
který odvolacímu orgánu může pomáhat nebo radit.
13.2.2.1.8 Mezinárodní federace, dotčená Národní federace,
Český olympijský výbor, pokud nejsou stranou (nebo
stranami) řízení a WADA, mají právo účastnit se
řízení odvolacího orgánu jako pozorovatel/é.
13.2.2.1.9 Řízení podle tohoto článku by měla být skončena co
nejrychleji. Řízení konaná v souvislosti s Akcemi
mohou být prováděna zrychleně.
13.2.2.2 Řízení národního odvolacího orgánu
13.2.2.2.1 Řízení Národního rozhodčího soudu pro sport musí
respektovat zásady popsané v článcích 8, 9 a 10
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.
13.2.2.2.2 Každý člen senátu je povinen podepsat prohlášení,
že mu nejsou známy žádné skutečnosti nebo
okolnosti, které by mohly zpochybnit jeho
nestrannost.
13.2.2.3 Rozhodnutí odvolacího orgánu
13.2.2.3.1 Na konci řízení nebo bezprostředně po něm vydá
odvolací orgán písemné, datované a podepsané
rozhodnutí, které dodržuje zásady článku 9
Mezinárodního standardu pro Nakládání s výsledky.
13.2.2.3.2 Rozhodnutí zahrnuje zejména odůvodnění uložené
doby Zákazu činnosti, včetně (je-li to relevantní)
odůvodnění, proč nebyla uložena maximální možná
sankce.
13.2.2.3.3 ADV ČR rozhodnutí poskytne Sportovci nebo jiné
Osobě, příslušné Národní federaci a Antidopingovým
organizacím s právem se odvolat podle článku 13.2.3
a neprodleně jej vloží do systému ADAMS.

13.2.3

Osoby oprávněné podat odvolání
13.2.3.1 Odvolání Sportovců mezinárodní úrovně nebo týkající se
Mezinárodní Akce
V případech podle článku 13.2.1 mají následující strany právo podat
odvolání k CAS: a) Sportovec nebo jiná Osoba, které se týká rozhodnutí,
jež je předmětem odvolání; b) druhá strana sporu, ve kterém bylo
rozhodnutí vydáno; c) příslušná Mezinárodní federace; d) Národní
antidopingová organizace země pobytu této Osoby nebo země, kde je
Osoba obyvatelem, občanem či držitelem licence; e) Mezinárodní
olympijský výbor nebo Mezinárodní paralympijský výbor v případech, kdy
rozhodnutí může mít účinky ve vztahu k olympijským hrám nebo
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paralympijským hrám, včetně rozhodnutí o oprávnění zúčastnit se
olympijských her nebo paralympijských her; a f) WADA.
13.2.3.2 Odvolání jiných Sportovců nebo jiných Osob
V případech podle článku 13.2.2 jsou strany, které mají právo se odvolat
k Národnímu rozhodčímu soudu pro sport následující: a) Sportovec nebo
jiná Osoba, které se týká rozhodnutí, jež je předmětem odvolání; b) druhá
strana sporu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno; c) příslušná Mezinárodní
federace; d) Národní antidopingová organizace země, kde je Osoba
obyvatelem, občanem či držitelem licence; e) Mezinárodní olympijský
výbor nebo Mezinárodní paralympijský výbor v případech, kdy rozhodnutí
může mít účinky ve vztahu k olympijským hrám nebo paralympijským
hrám, včetně rozhodnutí o oprávnění zúčastnit se olympijských her nebo
paralympijských her; a f) WADA. V případech dle článku 13.2.2 má
WADA, Mezinárodní olympijský výbor, nebo Mezinárodní paralympijský
výbor a příslušná Mezinárodní federace také právo odvolat se k CAS proti
rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport.
Jakákoli strana podávající odvolání má právo na pomoc CAS při získávání
veškerých relevantních informací od Antidopingové organizace, proti
jejímuž rozhodnutí bylo podáno odvolání, a příslušné informace musí být
poskytnuty, pokud tak CAS nařídí.
13.2.3.3 Oznamovací povinnost
Všechny strany jakéhokoli odvolání k CAS musí zajistit, aby WADA a
všechny ostatní strany oprávněné podat odvolání včas obdržely
oznámení o odvolání.
13.2.3.4 Odvolání proti uložení Pozastavení činnosti
Bez ohledu na jakékoli další ustanovení, jedinou osobou, která se může
odvolat proti uložení Pozastavení činnosti je Sportovec nebo jiná Osoba,
které bylo Pozastavení činnosti uloženo.
13.2.3.5 Odvolání proti rozhodnutí podle článku 12
Proti rozhodnutím podle článku 12 se může Národní federace nebo jiný
orgán odvolat výlučně k CAS.
13.2.4

Vzájemná odvolání a další povolená následná odvolání

Vzájemná odvolání a další následná odvolání jakéhokoliv účastníka řízení v
případech řešených před CAS podle Kodexu jsou výslovně povolena. Jakákoli
strana s právem na odvolání podle článku 13 musí podat odvolání nebo následné
odvolání nejpozději v době odpovědi strany. 66
13.3

Nevydání včasného rozhodnutí ADV ČR
Pokud v konkrétním případě ADV ČR nevydá rozhodnutí, zda bylo porušeno
antidopingové pravidlo v přiměřené lhůtě určené WADA, může se WADA
rozhodnout, že podá odvolání přímo k CAS, jako kdyby ADV ČR vydal rozhodnutí
se závěrem, že nedošlo k porušení antidopingového pravidla. Pokud CAS rozhodne,
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[Poznámka k článku 13.2.4: Toto ustanovení je nezbytné, jelikož od roku 2011 nepovolují nadále pravidla CAS Sportovci
právo na vzájemné odvolání, pokud se Antidopingová organizace proti rozhodnutí odvolává po uplynutí lhůty Sportovce
na odvolání. Toto ustanovení umožňuje řádné řízení pro všechny strany.]
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že došlo k porušení antidopingového pravidla a že WADA odvoláním přímo k CAS
postupovala správně, ADV ČR uhradí WADA její náklady za právní zastoupení v
tomto řízení.67
13.4

Odvolání týkající se Terapeutických výjimek (TV)
Proti rozhodnutím o TV se lze odvolat výlučně podle článku 4.4.

13.5

Oznámení rozhodnutí o odvolání
ADV ČR musí neprodleně poskytnout rozhodnutí o odvolání Sportovci nebo jiné
Osobě a ostatním Antidopingovým organizacím, které by měly právo na odvolání
podle článku 13.2.3, jak stanoví článek 14.

13.6

Odvolací lhůty68
13.6.1

Odvolání k CAS

Lhůta pro podání odvolání k CAS je dvacet jedna (21) dní a začíná běžet ode dne
doručení rozhodnutí odvolateli. Následující postup se použije bez ohledu na výše
uvedené v souvislosti s odvoláním podaným stranou oprávněnou k podání odvolání,
která ale nebyla stranou řízení vedoucího k rozhodnutí, proti němuž bylo podáno
odvolání:
a) Taková strana (takové strany) má právo si vyžádat kopii úplného spisu od
orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do patnácti (15) dnů od vydání takového
rozhodnutí;
b) Pokud je takový požadavek v patnáctidenní (15) lhůtě vznesen, začíná této
straně lhůta dvacet jedna (21) dní ode dne doručení spisu pro podání odvolání
k CAS.
Lhůta stanovená pro odvolání podávané WADA bude tou pozdější z následujících
možností:
a) Dvacet jedna (21) dní po posledním dni, v němž mohla kterákoli strana sporu
podat odvolání; nebo
b) Dvacet jedna (21) dní poté, co WADA obdržela kompletní spis, týkající se
příslušného rozhodnutí.
13.6.2

Odvolání podle článku 13.2.2

Lhůta pro podání odvolání k Národnímu rozhodčímu soudu pro sport je dvacet jedna
(21) dní od doručení rozhodnutí odvolateli. V případě odvolání podávaném stranou
s právem odvolání, která se nezúčastnila řízení, které vedlo k napadenému
rozhodnutí, platí:
a) Taková strana (takové strany) mají právo si vyžádat kopii úplného spisu
případu vztahujícího se k rozhodnutí od orgánu, který rozhodnutí vydal;
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[Poznámka k článku 13.3: Vzhledem k různým okolnostem vyšetřování a procesu Nakládání s výsledky každého porušení
antidopingového pravidla je nemožné určit pevnou časovou lhůtu pro vydání rozhodnutí předtím, než WADA může
zasáhnout podáním odvolání přímo k CAS. Před takovým podáním však WADA může kontaktovat ADV ČR a poskytnout
ADV ČR příležitost k vysvětlení, proč dosud nebylo rozhodnutí vydáno.]
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[Poznámka k článku 13.6: S ohledem na pravidla CAS nebo Směrnice, lhůta pro odvolání strany nezačne běžet, dokud
nebude přijato rozhodnutí. Z tohoto důvodu nemůže dojít k zániku práva strany na odvolání, pokud strana neobdržela
rozhodnutí.]
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b) Pokud je takový požadavek v patnáctidenní (15) lhůtě vznesen, začíná této
straně lhůta dvacet jedna (21) dní ode dne doručení spisu pro podání odvolání
k Národnímu rozhodčímu soudu pro sport.
Lhůta stanovená pro odvolání podávané WADA bude tou pozdější z následujících
možností:
a) Dvacet jedna (21) dní po posledním dni, v němž mohla kterákoli jiná strana
sporu podat odvolání; nebo
b) Dvacet jedna (21) dní poté, co WADA obdržela kompletní spis týkající se
příslušného rozhodnutí.
ČLÁNEK 14
14.1

DŮVĚRNOST A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ
Informace o Pozitivních laboratorních nálezech, Atypických nálezech a jiných
uplatňovaných porušeních antidopingových pravidel

14.1.1

Oznámení o porušení antidopingových pravidel Sportovcům a jiným
Osobám

Oznámení Sportovcům a jiným Osobám, že je proti nim uplatňováno porušení
antidopingového pravidla, bude provedeno podle článků 7 a 14 Směrnice.
Pokud se během procesu Nakládání s výsledky až do obvinění z porušení
antidopingového pravidla ADV ČR rozhodne, že takové obvinění nepovede
k obvinění z porušení antidopingového pravidla, musí to oznámit Sportovci nebo jiné
Osobě (za předpokladu, že Sportovec nebo jiná Osoba již byla o probíhajícím
Nakládání s výsledky informována).
Oznámení bude Sportovcům nebo jiným Osobám doručeno nebo zasláno e-mailem
nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jinou vhodnou formou.
14.1.2

Oznámení
o
porušení
antidopingových
pravidel
Národním
antidopingovým organizacím, Mezinárodním federacím a WADA

Oznámení Národním antidopingovým organizacím, Mezinárodním federacím a
WADA Sportovce nebo jiné Osoby, že je uplatňováno porušení antidopingového
pravidla, bude provedeno podle článků 7 a 14, souběžně s oznámením Sportovci a
jiné Osobě.
Pokud se během procesu Nakládání s výsledky až do obvinění z porušení
antidopingového pravidla ADV ČR rozhodne, že takové obvinění nepovede
k obvinění z porušení antidopingového pravidla, musí to oznámit, včetně
odůvodnění, Antidopingovým organizacím s právem podat odvolání podle článku
13.2.3.
Oznámení bude doručeno nebo zasláno e-mailem nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo jinou vhodnou formou.
.
14.1.3

Obsah oznámení o porušení antidopingového pravidla

Oznámení o porušení antidopingového pravidla musí obsahovat: jméno, zemi, sport
a disciplínu Sportovce nebo jiné Osoby, soutěžní úroveň Sportovce, zda byl test
proveden Při Soutěži nebo Mimo Soutěž, datum odebrání Vzorku, výsledek analýzy,
který předložila laboratoř, a další informace, dle požadavků Mezinárodního
standardu pro Testování a vyšetřování a Mezinárodního standardu pro Nakládání s
výsledky.
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Oznámení o porušení jiného antidopingového pravidla než podle článku 2.1 musí
obsahovat předmětné pravidlo, které bylo porušeno, a základ uplatňovaného
porušení.
Oznámení bude doručeno nebo zasláno e-mailem nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo jinou vhodnou formou.
14.1.4

Zpráva o stavu řízení

S výjimkou vyšetřování, která nevedla k oznámení o porušení antidopingového
pravidla podle článku 14.1.1., Národní antidopingová organizace Sportovce nebo
jiné Osoby, pokud se liší od ADV ČR, Mezinárodní federace a WADA budou
pravidelně dostávat aktualizované informace o stavu a závěrech jakéhokoli
přezkoumání nebo řízení, která budou prováděna podle článků 7, 8 nebo 13,
a obdrží včasné písemné a odůvodněné vysvětlení nebo rozhodnutí, které objasní,
jak byla záležitost vyřešena.
14.1.5

Důvěrnost

Přijímající organizace nesmí poskytnout tyto informace nikomu jinému než Osobám,
které je potřebují znát (ty zahrnují příslušné činovníky daného Národního
olympijského výboru, Národní federace a týmu v Kolektivním sportu), a to ne dříve,
než tyto informace ADV ČR Zveřejní dle článku 14.3.
14.1.6

Ochrana důvěrných informací zaměstnancem nebo zástupcem ADV ČR

ADV ČR zajistí, aby informace týkající se Pozitivních laboratorních nálezů,
Atypických nálezů a dalších uplatněných porušení antidopingových pravidel zůstaly
důvěrné, dokud nebudou tyto informace Zveřejněny v souladu s článkem 14.3. ADV
ČR zajistí, že jeho zaměstnanci, zástupci, konzultanti a Delegované třetí strany
podléhají povinnosti mlčenlivosti a postupům v případě nesprávného a/nebo
neoprávněného sdělení těchto důvěrných informací.
14.2

14.3

Oznámení o porušení antidopingového pravidla nebo porušení Zákazu
činnosti nebo Pozastavení činnosti a žádost o dokumentaci
14.2.1

Rozhodnutí o porušení antidopingového pravidla nebo rozhodnutí
vztahující se k porušení Zákazu činnosti nebo Pozastavení činnosti
učiněné v souladu s články 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 nebo 13.5
Směrnice, zahrnují úplné odůvodnění rozhodnutí, v oprávněných
případech včetně odůvodnění, proč nebyla uložena maximální možná
sankce. V případech, kdy rozhodnutí není v angličtině nebo francouzštině,
poskytne orgán, který rozhodnutí vydal, stručný anglický souhrn a patřičné
odůvodnění.

14.2.2

Antidopingová organizace s právem na odvolání proti rozhodnutí, které
obdržela na základě článku 14.2.1, může do patnácti (15) dnů od data
obdržení rozhodnutí požádat o kopii celého spisu, který se k rozhodnutí
případu vztahuje.

Zveřejnění
14.3.1

Totožnost Sportovce a jiné Osoby, kterým bylo oznámeno jejich možné
porušení antidopingového pravidla, Zakázaná látka nebo Zakázaná
metoda a povaha daného porušení, včetně informace, zda bylo danému
Sportovci nebo jiné Osobě uloženo Pozastavení činnosti, může být
zveřejněna ADV ČR teprve po zaslání oznámení Sportovci nebo jiné
Osobě, v souladu s Mezinárodním standardem pro Nakládání s výsledky
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a dále příslušným Antidopingovým organizacím v souladu s článkem
14.1.2.

14.4

69

14.3.2

Nejpozději do dvaceti (20) dnů poté, co bylo učiněno konečné rozhodnutí
odvolacího orgánu podle článku 13.2.1 nebo 13.2.2, nebo co došlo k
vzdání se práva na odvolání, nebo vzdání se práva na řízení v souladu s
článkem 8, nebo uplatnění porušení antidopingového pravidla nebylo
jinak včas napadeno, nebo co byla záležitost vyřešena podle článku 10.8,
nebo co byla uložena nová doba Zákazu činnosti, nebo napomenutí podle
článku 10.14.3, musí ADV ČR zveřejnit, jak byla antidopingová záležitost
vyřešena, včetně uvedení sportu, antidopingového pravidla, které bylo
porušeno, jména Sportovce nebo jiné Osoby, která pravidlo porušila,
názvu použité Zakázané látky nebo Zakázané metody (pokud byly
použity) a uložených Důsledků.
ADV ČR musí také do dvaceti (20) dnů zveřejnit výsledky konečných
rozhodnutí o odvolání ve věci porušení antidopingových pravidel, včetně
uvedených informací.69

14.3.3

Poté, co bylo stanoveno, že v rozhodnutí o odvolání podle článku 13.2.1
nebo 13.2.2 došlo k porušení antidopingového pravidla, nebo co došlo k
vzdání se práva na odvolání, nebo k vzdání se práva na řízení v souladu
s článkem 8, nebo uplatnění porušení antidopingového pravidla nebylo
jinak včas napadeno, nebo co byla záležitost vyřešena podle článku 10.8,
může ADV ČR zveřejnit takové rozhodnutí a může se k záležitosti veřejně
vyjádřit.

14.3.4

V případě, kdy je po řízení nebo odvolání rozhodnuto, že se Sportovec
nebo jiná Osoba nedopustili porušení antidopingového pravidla, může být
skutečnost, že proti rozhodnutí bylo podáno odvolání, zveřejněna.
Samotné rozhodnutí a základní skutečnosti však mohou být zveřejněny
pouze se souhlasem Sportovce nebo jiné Osoby, které se rozhodnutí
týká. ADV ČR vyvine přiměřené úsilí k získání tohoto souhlasu, a pokud
jej získá, pak musí zveřejnit rozhodnutí v celém jeho rozsahu nebo v
upravené podobě, kterou Sportovec nebo jiná Osoba může schválit.

14.3.5

Zveřejnění musí být provedeno minimálně tím způsobem, že ADV ČR
umístí požadovanou informaci na své webové stránky a nechá ji tam po
dobu delší z následujícího: jeden (1) měsíc, nebo po jakoukoli dobu
Zákazu činnosti.

14.3.6

S výjimkou případů uvedených v článcích 14.3.1 a 14.3.3 se žádná
Antidopingová organizace, Národní federace nebo laboratoř s akreditací
WADA či jejich představitelé, nesmějí veřejně vyjadřovat ke konkrétním
skutečnostem žádného právě probíhajícího případu (mimo obecného
popisu řízení a vědeckých aspektů), kromě reakce na veřejně publikované
komentáře Sportovce, jiné Osoby nebo jejich zástupců.

14.3.7

Povinné Zveřejnění požadované v článku 14.3.2 se nevyžaduje, pokud je
Sportovec nebo jiná Osoba, která porušila antidopingové pravidlo,
Nezletilý, Chráněná osoba nebo Rekreační Sportovec. Jakékoli
dobrovolné Zveřejnění v případě zahrnujícím Nezletilého, Chráněnou
osobu nebo Rekreačního Sportovce, bude přiměřené ke skutkové
podstatě a okolnostem případu.

Statistická hlášení

[Poznámka k článku 14.3.2: Pokud by zveřejnění požadované podle článku 14.3.2 mělo za následek porušení jiných
platných zákonů, potom nezveřejnění ADV ČR nebude mít za následek rozhodnutí o nedodržení Kodexu, jak je uvedeno
v článku 4.1 Mezinárodního standardu o ochraně soukromí a osobních údajů.]
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ADV ČR minimálně jednou ročně zveřejní obecnou statistickou zprávu o svých Dopingových
kontrolách a kopii poskytne WADA. ADV ČR může také zveřejňovat zprávy uvádějící jméno
každého testovaného Sportovce a datum každého Testování.
14.5

Databáze informací o Dopingových kontrolách a monitoring

Aby mohla WADA plnit svou úlohu monitoringu dodržování Kodexu a zajišťovat efektivní
využívání zdrojů a poskytování příslušných informací o Dopingových kontrolách
Antidopingovým organizacím, bude ADV ČR podávat WADA zprávy s informacemi
souvisejícími s Dopingovými kontrolami prostřednictvím systému ADAMS, zejména včetně:
a) údajů z Biologického pasu Sportovce u Sportovců mezinárodní úrovně a
Sportovců národní úrovně,
b) informací o místech pobytu Sportovců včetně těch z v Registru pro Testování,
c) rozhodnutí o udělení TV a
d) rozhodnutí o Nakládání s výsledky,
podle požadavků platných Mezinárodních standardů.

14.6

14.5.1

S cílem usnadnit koordinované plánování distribuce testů, vyhnout se
zbytečné duplicitě Testování provedeného různými Antidopingovými
organizacemi a zajistit aktuálnost profilů Biologických pasů Sportovce,
bude ADV ČR oznamovat všechny testy Při Soutěži i Mimo Soutěž WADA
vkládáním údajů o Dopingové kontrole do systému ADAMS, dle
požadavků a termínů uvedených v Mezinárodním standardu pro
Testování a vyšetřování.

14.5.2

S cílem usnadnit dohled WADA a její práva na odvolání u rozhodnutí o
TV, bude ADV ČR oznamovat všechny žádosti o TV, rozhodnutí a
podpůrnou dokumentaci prostřednictvím systému ADAMS dle požadavků
a termínů uvedených v Mezinárodním standardu pro Terapeutické
výjimky.

14.5.3

S cílem usnadnit dohled WADA a její práva na odvolání u Nakládání s
výsledky, bude ADV ČR vkládat do systému ADAMS následující
informace dle požadavků a termínů uvedených v Mezinárodním
standardu pro Nakládání s výsledky: a) oznámení o porušení
antidopingových pravidel a související rozhodnutí v případě Pozitivních
laboratorních nálezů, b) oznámení a související rozhodnutí v případě
jiných porušení antidopingových pravidel, která nejsou Pozitivními
laboratorními nálezy, c) porušení povinnosti informovat o místě pobytu a
d) jakékoli rozhodnutí o uložení, zrušení nebo obnovení Pozastavení
činnosti.

14.5.4

Informace uvedené v tomto článku budou v náležitých případech
zpřístupněny, v souladu s platnými pravidly, Sportovci, Národní
antidopingové organizaci Sportovce a Mezinárodní federaci a jakékoli jiné
Antidopingové organizaci s pravomocí testovat daného Sportovce.

Ochrana osobních údajů
14.6.1

ADV ČR může shromažďovat, ukládat, zpracovávat nebo zveřejňovat
osobní údaje týkající se Sportovců a jiných Osob, pokud je to nutné a
vhodné k provádění antidopingových činností podle Kodexu a
Mezinárodních standardů (včetně a zejména Mezinárodního standardu
pro ochranu soukromí a osobních údajů) a v souladu s platnými právními
předpisy.

14.6.2

ADV ČR:
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(a) Zpracovává osobní údaje pouze v souladu s platným právním
důvodem;
(b) Informuje kteréhokoli Účastníka nebo Osobu, na které se vztahuje
tato Směrnice, způsobem a formou, které jsou v souladu s platnými
právními předpisy a Mezinárodním standardem pro ochranu soukromí
a osobních údajů, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány
ADV ČR a jinými Osobami, pro účely této Směrnice;
c) Zajistí, aby zástupci třetích stran (včetně jakékoli Delegované třetí
strany), se kterými ADV ČR sdílí osobní údaje kteréhokoli Účastníka
nebo Osoby, podléhali vhodným technickým a smluvním kontrolám
na ochranu mlčenlivosti a soukromí těchto informací.
ČLÁNEK 15
15.1

UPLATŇOVÁNÍ ROZHODNUTÍ
Automatická závaznost rozhodnutí Signatářů – Antidopingových organizací
15.1.1

Rozhodnutí o porušení antidopingového pravidla učiněné Signatářem Antidopingovou organizací, odvolacím orgánem (článek 13.2.2 Kodexu)
nebo CAS, bude po jeho oznámení všem stranám řízení, závazné nejen
pro strany řízení, ale rovněž pro ADV ČR a každou Národní federaci v ČR
a pro každého Signatáře v každém sportu, a to s následujícími účinky:
15.1.1.1 Rozhodnutí kteréhokoli z výše uvedených orgánů, ukládající
Pozastavení činnosti (po uskutečnění Předběžného řízení nebo
poté, co Sportovec nebo jiná Osoba buď přijali Pozastavení
činnosti, nebo se vzdali práva na Předběžné řízení, zrychlené
řízení nebo zrychlené odvolání v souladu s článkem 7.4.3),
automaticky zakazuje danému Sportovci nebo jiné Osobě účast
(jak je uvedeno v článku 10.14.1) ve všech sportech v
pravomoci jakéhokoli Signatáře po dobu trvání Pozastavení
činnosti.
15.1.1.2 Rozhodnutí kteréhokoli z výše uvedených orgánů, ukládající
dobu Zákazu činnosti (po skončení řízení nebo vzdání se práva
na řízení), zakazuje danému Sportovci nebo jiné Osobě účast
(jak je uvedeno v článku 10.14.1) ve všech sportech v
pravomoci jakéhokoli Signatáře po dobu trvání Zákazu činnosti.
15.1.1.3 Rozhodnutí kteréhokoli z výše uvedených orgánů, přijímající
porušení antidopingového pravidla, zavazuje všechny
Signatáře.
15.1.1.4 Rozhodnutí kteréhokoli z výše uvedených orgánů o
Diskvalifikaci podle článku 10.10 během určené doby, se
Diskvalifikují všechny výsledky dosažené v pravomoci
jakéhokoli Signatáře během určené doby.

15.1.2

ADV ČR a každá Národní federace v ČR musí uznat a implementovat
rozhodnutí a jeho účinky tak, jak požaduje článek 15.1.1, bez nutnosti
jakékoli další činnosti, a to buď v den, kdy ADV ČR obdrží oznámení o
rozhodnutí, nebo v den, kdy WADA vloží rozhodnutí do systému ADAMS
podle toho, která událost nastane dříve.

15.1.3

Rozhodnutí Antidopingové organizace, odvolacího orgánu nebo CAS,
pozastavit nebo zrušit Důsledky, je závazné pro ADV ČR a každou
Národní federaci v ČR, bez nutnosti jakékoli další činnosti, a to buď v den,
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kdy ADV ČR obdrží oznámení o rozhodnutí, nebo v den, kdy je rozhodnutí
vloženo do systému ADAMS podle toho, která událost nastane dříve.
15.1.4

15.2

Bez ohledu na ustanovení článku 15.1.1 však žádné rozhodnutí o
porušení antidopingového pravidla vydané Organizátorem významné
Akce ve zrychleném řízení během Akce, nebude závazné pro ADV ČR
nebo Národní federaci v ČR, pokud pravidla Organizátora významné Akce
neposkytují Sportovci nebo jiné Osobě možnost podat odvolání v jiném
než zrychleném řízení.70

Implementace jiných rozhodnutí Antidopingových organizací

ADV ČR a každá Národní federace v ČR se mohou rozhodnout implementovat jiná
antidopingová rozhodnutí přijatá Antidopingovými organizacemi, neuvedená v článku 15.1.1,
jako například rozhodnutí o Pozastavení činnosti před Předběžným řízením či přijetí ze
strany Sportovce nebo jiné Osoby.71
15.3

Implementace rozhodnutí orgánu, který není Signatářem

Antidopingové rozhodnutí přijaté orgánem, který není Signatářem Kodexu, bude
implementováno ADV ČR a každou Národní federací v ČR, pokud ADV ČR dospěje k
závěru, že toto rozhodnutí je v pravomoci daného orgánu a antidopingová pravidla daného
orgánu jsou jinak v souladu s Kodexem.72
ČLÁNEK 16

PROMLČECÍ LHŮTA

Proti Sportovci nebo jiné Osobě nesmí být vedeno žádné řízení pro porušení antidopingových
pravidel, pokud nebylo oznámeno porušení antidopingového pravidla podle článku 7, nebo nebyl
učiněn dostatečný pokus o oznámení do deseti (10) let od data, kdy podle obvinění k porušení došlo.
ČLÁNEK 17

VZDĚLÁVÁNÍ

ADV ČR plánuje, realizuje, hodnotí a propaguje Vzdělávání v souladu s požadavky článku 18.2
Kodexu a Mezinárodního standardu pro Vzdělávání.

70

[Poznámka k článku 15.1.4: Například tam, kde pravidla Organizátora významné Akce dávají Sportovci nebo jiné Osobě
možnost zvolit si zrychlené odvolání k CAS nebo odvolání k CAS v běžném řízení CAS, bude konečné rozhodnutí
Organizátora významné Akce závazné pro ostatní Signatáře bez ohledu na to, zda si Sportovec nebo jiná Osoba zvolí
možnost zrychleného odvolání.]

71

[Poznámka k článkům 15.1 a 15.2: Rozhodnutí Antidopingové organizace podle článku 15.1 jsou bez dalšího
implementována ostatními Signatáři, aniž by na straně Signatářů bylo vyžadováno jakékoli další rozhodnutí nebo jiné
kroky. Když se například Národní antidopingová organizace rozhodne Pozastavit činnost Sportovce, nabývá toto
rozhodnutí bez dalšího účinnosti na úrovni mezinárodní federace. „Rozhodnutí“ je to, co vydá Národní antidopingová
organizace; není zde žádné samostatné rozhodnutí, které vydá mezinárodní federace. Proto může Sportovec podat
jakoukoli stížnost vůči nesprávnému uložení Pozastavení činnosti pouze k rukám Národní antidopingové organizace.
Implementace rozhodnutí Antidopingové organizace podle článku 15.2 je na zvážení každého Signatáře. Proti
implementaci rozhodnutí podle článku 15.1 nebo článku 15.2 Signatářem se nelze odvolat odděleně od jakéhokoli
odvolání proti výchozímu rozhodnutí. Rozsah uznávání rozhodnutí o TV vydaných jinými Antidopingovými organizacemi
stanovuje článek 4.4 a Mezinárodní standard pro Terapeutické výjimky.]
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[Poznámka k článku 15.3: Pokud je rozhodnutí orgánu, který Kodex nepřijal, v některých ohledech v souladu s Kodexem
a v jiných nikoliv, měli by se Signatáři snažit o uplatnění rozhodnutí v souladu se zásadami Kodexu. Například pokud v
procesu, který je v souladu s Kodexem, orgán, který není Signatářem Kodexu, uznal Sportovce, že je vinen z porušení
Antidopingového pravidla v důsledku přítomnosti Zakázané látky v těle, ale uložená doba Zákazu činnosti je kratší než
stanoví Kodex, pak by všichni Signatáři měli uznat takové porušení antidopingového pravidla a Národní antidopingová
organizace Sportovce by měla provést řízení podle článku 8, aby se stanovilo, zda by neměla být udělena delší doba
Zákazu činnosti stanovená v Kodexu. Proti implementaci rozhodnutí Signatářem nebo jeho volbě neimplementovat
rozhodnutí podle článku 15.3 se lze odvolat podle článku 13.]
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ČLÁNEK 18

ROLE A ODPOVĚDNOSTI NÁRODNÍCH FEDERACÍ

18.1

Všechny Národní federace v ČR a jejich členové musí dodržovat Kodex,
Mezinárodní standardy a Směrnici. Všechny Národní federace v ČR a další členové
musí do svých zásad, pravidel, předpisů a programů zahrnout ustanovení nezbytná
k uznání pravomoci a odpovědnosti ADV ČR k provádění národního
antidopingového programu v ČR a prosazování těchto antidopingových pravidel
(včetně Testování) přímo ohledně Sportovců a jiných Osob pod jejich
antidopingovou pravomocí, jak je uvedeno v Úvodu Směrnice.

18.2

Každá Národní federace v ČR musí přijmout a dodržovat podmínky Národního
antidopingového programu ADV ČR a Směrnice jako podmínku pro získání finanční
a/nebo jiné pomoci od vlády ČR a/nebo Národní sportovní agentury, a/nebo
Českého olympijského výboru.

18.3

Každá Národní federace v ČR musí začlenit tato antidopingová pravidla buď přímo,
nebo formou odkazu do svých interních dokumentů, stanov a/nebo pravidel jako
součást pravidel sportu, která zavazují jejich členy, aby je mohla Národní federace
prosazovat v rámci své antidopingové pravomoci, co se týče Sportovců a jiných
Osob.

18.4

Implementací těchto antidopingových pravidel a jejich začleněním do svých
interních dokumentů a pravidel sportu Národní federace úzce spolupracují s ADV
ČR při jejich uplatňování. Rovněž musí uznat, dodržovat a provádět rozhodnutí
učiněná podle této Směrnice, včetně rozhodnutí ukládajících sankce Osobám, které
spadají do jejich gesce.
Podmínkou získání finanční nebo jiné pomoci či podpory od vlády ČR je, že Národní
federace akceptují a dodržují tuto Směrnici včetně ukládání sankcí jednotlivcům a
spolupracují s ADV ČR ve všech antidopingových záležitostech, které nejsou
upraveny pravidly příslušné Mezinárodní federace, v souladu s Kodexem.

18.5

Všechny Národní federace v ČR přijmou vhodná opatření k dodržování Kodexu,
Mezinárodních standardů a Směrnice, mimo jiné:
(i) spoluprací s ADV ČR při přípravě konkrétních akcí s cílem zařazení prevence
dopingu do jejich obsahu;
(ii) vedením testování pod pravomocí příslušné Mezinárodní federace a pouze
pomocí ADV ČR nebo jiného orgánu oprávněného k odběru Vzorků v souladu
s Mezinárodním standardem pro testování a vyšetřování;
(iii) respektováním pravomoci a odpovědnosti ADV ČR v souladu s článkem 5.2.1
Kodexu. Národní federace akceptují a dodržují Směrnici včetně ukládání sankcí
jednotlivcům či kolektivům;
(iv) Národní federace podrobují této Směrnici všechny sportovce ve své působnosti
nebo pod svou kontrolou nebo sportovce, kteří se řídí jejich pravidly; a
(v) zajištěním toho, aby případy porušení antidopingových pravidel na národní
úrovni zjištěné Národními federacemi byly posouzeny nezávislým
rozhodovacím orgánem v souladu s článkem 8 a Mezinárodním standardem pro
Nakládání s výsledky. Národní federace se řídí rozhodnutími svých
disciplinárních orgánů a uznávají rozhodnutí odvolacích orgánů.

18.6

Všechny Národní federace musí vyžadovat, aby se všichni Sportovci připravující se
nebo účastnící se Soutěže nebo aktivity povolené nebo organizované Národní
federací či některou z jejích členských organizací a veškerý Doprovodný personál
Sportovce souhlasili a zavázali se k dodržování antidopingových pravidel v souladu
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s touto Směrnicí a Kodexem a že se podrobí orgánu odpovědnému za nakládání
s výsledky ADV ČR, jako podmínku takové účasti nebo zapojení.

18.7

Všechny Národní federace musí nahlásit ADV ČR a své Mezinárodní federaci
veškeré informace naznačující porušení antidopingových pravidel nebo ty, které s
ním souvisejí a spolupracovat při vyšetřování prováděném jakoukoli Antidopingovou
organizací oprávněnou k vedení vyšetřování.
Všechny Národní federace musí řádně a včas zasílat ADV ČR své termínové listiny
akcí, soutěží a závodů, termíny a místa konání soustředění, a to vždy předem na
příslušný kalendářní rok či sezónu. Tyto informace lze zasílat emailem, nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo datovou schránkou.

18.8

Všechny Národní federace jsou povinny nahlásit ADV ČR jména, adresy, emaily a
telefonické kontakty Sportovců, kteří splňují kritéria národního Registru pro
Testování.

18.9

Všechny Národní federace jsou povinny úzce spolupracovat s ADV ČR a důrazně
postihovat v rámci své působnosti jakékoliv potenciální porušení antidopingových
pravidel, včetně vyšetřování toho, zda mohli být Doprovodný personál Sportovce
nebo jiná Osoba zapojeni do porušení antidopingových pravidel.

18.10

Všechny Národní federace budou realizovat antidopingové vzdělávání výhradně ve
spolupráci s ADV ČR nebo jím pověřených, licencovaných subjektů. Činnosti jiných
osob či subjektů v oblasti vzdělávání nebudou ADV ČR uznávány.

ČLÁNEK 19

ROLE A ODPOVĚDNOSTI ADV ČR

19.1

Kromě rolí a odpovědností popsaných v článku 20.5 Kodexu pro Národní
antidopingové organizace je ADV ČR povinen podávat zprávy WADA o dodržování
Kodexu a Mezinárodních standardů podle článku 24.1.2 Kodexu.

19.2

V souladu s platnými právními předpisy a v souladu s článkem 20.5.11 Kodexu musí
každý člen výboru, komise, ředitelé nebo funkcionáři a zaměstnanci zapojení do
jakékoliv části Dopingové kontroly (stejně jako Osoba Delegovaná třetí stranou)
podepsat prohlášení, že souhlasí s tím, že bude vázán těmito antidopingovými
pravidly jako Osoba v souladu s Kodexem ohledně přímého či úmyslného
pochybení.

19.3

V souladu s platnými právními předpisy a v souladu s článkem 20.5.11 Kodexu musí
každý zaměstnanec ADV ČR, který je zapojen do jakékoliv části Dopingové kontroly
(kromě schválených antidopingových vzdělávacích nebo rehabilitačních programů),
podepsat prohlášení, potvrzující, že nemá Pozastavenu činnost ani mu nebyla
Zakázána činnost a nebyl během předchozích šesti (6) let přímo ani úmyslně
zapojeni do jednání, které by představovalo porušení antidopingových pravidel,
pokud by byla pravidla v souladu s Kodexem pro něj aplikovatelná.

19.4

Odpovědností ADV ČR je, v souladu s touto Směrnicí, nezávisle plánovat,
koordinovat a provádět dopingové kontroly a podporovat reciproční testování
národními antidopingovými organizacemi jiných států a antidopingovými
organizacemi, sledovat proces oznámených porušení antidopingových pravidel a
zajišťovat implementaci rozhodnutí nakládání s výsledky.

ČLÁNEK 20

ROLE A ODPOVĚDNOSTI SPORTOVCŮ

20.1

Být informovaný a dodržovat všechna příslušná antidopingová pravidla.

20.2

Být vždy k dispozici pro odběr Vzorku.
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20.3

V rámci boje proti dopingu odpovídat za to, co přijímají v potravě a co Používají.

20.4

Informovat lékařský personál o svém závazku, že nebudou Používat Zakázané látky
a Zakázané metody a nést odpovědnost za to, že jakékoli lékařské ošetření, kterého
se jim dostane, nebude znamenat porušení těchto antidopingových pravidel.

20.5

Sdělit ADV ČR a své Mezinárodní federaci jakékoliv rozhodnutí Osoby, která není
Signatářem a zjistila, že Sportovec v předchozích deseti letech porušil
antidopingové pravidlo.

20.6

Spolupracovat s Antidopingovými
antidopingových pravidel.

organizacemi,

které

vyšetřují

porušení

Pokud některý Sportovec odmítne plně spolupracovat s Antidopingovými
organizacemi vyšetřujícími porušení antidopingových pravidel, může to mít za
následek obvinění z nevhodného chování podle pravidel této Směrnice nebo
disciplinárních pravidel Národní federace.
20.7

Prozradit totožnost svého Doprovodného personálu Sportovce na žádost ADV ČR
nebo Národní federace či jakékoli jiné Antidopingové organizace s pravomocí nad
Sportovcem.

20.8

Urážlivé jednání vůči komisaři Dopingové kontroly nebo jiné Osobě zapojené do
Dopingové kontroly ze strany Sportovce, které by jinak nepředstavovalo Podvádění,
může mít za následek obvinění z nevhodného chování pravidel této Směrnice nebo
disciplinárních pravidel Národní federace.

20.9

Sportovec je povinen písemně informovat ADV ČR o ukončení své závodní činnosti
nebo aktivním návratu k závodní činnosti. Tyto informace lze zasílat emailem, nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo datovou schránkou.

ČLÁNEK 21

ROLE A ODPOVĚDNOSTI DOPROVODNÉHO PERSONÁLU SPORTOVCE

21.1

Být informovaný a dodržovat všechna příslušná antidopingová pravidla.

21.2

Spolupracovat s programem Testování Sportovců.

21.3

Oznámit ADV ČR a příslušné Mezinárodní federaci jakékoliv rozhodnutí nesignatáře, že se během uplynulých 10 let dopustil porušení antidopingového
pravidla.

21.4

Spolupracovat s Antidopingovými
antidopingových pravidel.

organizacemi,

které

vyšetřují

porušení

Pokud některý Doprovodný personál Sportovce odmítne plně spolupracovat s
Antidopingovými organizacemi vyšetřujícími porušení antidopingových pravidel,
může to mít za následek obvinění z nevhodného chování podle pravidel této
Směrnice nebo disciplinárních pravidel Národní federace.
21.5

Doprovodný personál Sportovce nesmí Použít nebo Držet žádnou Zakázanou látku
nebo Zakázanou metodu bez řádného opodstatnění.
Každé takové Použití nebo Držení může mít za následek obvinění z nevhodného
chování podle pravidel této Směrnice nebo disciplinárních pravidel Národní
federace.
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21.6

ČLÁNEK 22

Urážlivé jednání vůči komisaři Dopingové kontroly nebo jiné Osobě zapojené do
Dopingové kontroly ze strany Doprovodného personálu Sportovce, které by jinak
nepředstavovalo Podvádění, může mít za následek obvinění z nevhodného chování
podle pravidel této Směrnice nebo disciplinárních pravidel Národní federace.
ROLE
A
ODPOVĚDNOSTI
ANTIDOPINGOVÝM PRAVIDLŮM

OSTATNÍCH

OSOB

PODLÉHAJÍCÍCH

22.1

Být informovaný a dodržovat všechna příslušná antidopingová pravidla.

22.2

Oznámit ADV ČR jakékoliv rozhodnutí ne-signatáře, že se během uplynulých 10 let
dopustil porušení antidopingového pravidla.

22.3

Spolupracovat s Antidopingovými
antidopingových pravidel.

organizacemi,

které

vyšetřují

porušení

Pokud některá jiná Osoba, na kterou se vztahují tato Antidopingová pravidla,
odmítne plně spolupracovat s Antidopingovými organizacemi vyšetřujícími porušení
antidopingových pravidel, může to mít za následek obvinění z nevhodného chování
podle disciplinárních pravidel ADV ČR nebo Národní federace.
22.4

Nesmí Použít ani Držet žádnou Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu bez
řádného odůvodnění.

22.5

Urážlivé jednání vůči funkcionáři Dopingové kontroly nebo jiné Osobě zapojené do
Dopingové kontroly ze strany Osoby, které by jinak nepředstavovalo Podvádění,
může mít za následek obvinění z nevhodného chování podle disciplinárních pravidel
ADV ČR nebo Národní federace.

ČLÁNEK 23

VÝKLAD KODEXU

23.1

Oficiální text Kodexu archivuje WADA a je publikován v angličtině a ve
francouzštině. V případě nesrovnalostí mezi anglickou a francouzskou verzí, bude
mít přednost verze anglická.

23.2

Poznámky vysvětlující různá ustanovení Kodexu budou využity k interpretaci
Kodexu.

23.3

Kodex bude interpretován jako samostatný a autonomní text, nikoliv jako odkazy na
existující zákony nebo předpisy Signatářů nebo vlád.

23.4

Nadpisy jednotlivých částí a články Kodexu jsou uvedeny jen pro přehlednost a
nejsou považovány za součást vlastního obsahu Kodexu, ani v žádném případě
nemohou mít vliv na znění ustanovení, ke kterým se vztahují.

23.5

V místech, kde se v Kodexu nebo Mezinárodním standardu pojednává o „dnech“,
jsou dny myšleny dny kalendářní, není-li uvedeno jinak.

23.6

Kodex nebude uplatňován se zpětnou účinností na záležitosti, které nastaly před
datem přijetí Kodexu Signatářem a implementací Kodexu do pravidel Signatáře.
Nicméně porušení antidopingových pravidel, ke kterým došlo před přijetím Kodexu,
budou i nadále považována za „první porušení”, nebo „druhé porušení”, pro účely
určení sankcí vyplývajících z článku 10, které budou uplatňovány za porušení po
přijetí Kodexu.

23.7

Účel, rozsah a organizace Světového antidopingového programu a Kodexu, Příloha
č. 1 Definice, jsou považovány za nedílné součásti Kodexu.
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ČLÁNEK 24

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1

Pokud je ve Směrnici použit termín „dny“, rozumí se dny kalendářní, pokud není
uvedeno jinak.

24.2

Pravidla Směrnice jsou vykládána jako samostatný a autonomní text, nikoliv jako
odkazy na existující zákony nebo předpisy.

24.3

Směrnice byla přijata v souladu s příslušnými ustanoveními Kodexu a
Mezinárodních standardů a je vykládána způsobem, který je v souladu s příslušnými
ustanoveními Kodexu a Mezinárodních standardů. Kodex a Mezinárodní standardy
jsou považovány za nedílnou součást Směrnice a v případě nesrovnalostí se
upřednostní jejich ustanovení.

24.4

Úvod a Příloha 1 se považují za nedílnou součást Směrnice.

24.5

Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2022 („datum účinnosti“).

24.6

Touto Směrnicí se ruší předchozí Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
v České republice, vydaná ADV ČR, jež nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015.

24.7

Dle této Směrnice je zpětná účinnost na případy porušení antidopingových pravidel
nedokončených před datem účinnosti této Směrnice nepřípustná,
s výjimkou:
24.7.1

Porušení antidopingových pravidel, která se stala před datem účinnosti,
se posuzují jako „první porušení“, nebo „druhé porušení“ pro účely
stanovení sankcí podle článku 10 za porušení, která se stala po datu
účinnosti této Směrnice.

24.7.2

Jakýkoli případ porušení antidopingového pravidla, který je k datu
účinnosti této Směrnice nedokončen a jakýkoli případ porušení
antidopingového pravidla zahájený po datu účinnosti této Směrnice na
základě porušení antidopingového pravidla, ke kterému došlo před datem
účinnosti této Směrnice, se bude posuzovat hmotněprávními
antidopingovými pravidly účinnými v době možného porušení
antidopingového pravidla, nikoliv hmotněprávními antidopingovými
pravidly stanovenými v této Směrnici, ledaže by orgán projednávající
případ posoudil, vzhledem k okolnostem případu, přiměřenou aplikaci
principu „lex mitior“. Období zpětné účinnosti, v němž mohou být
předchozí porušení považována pro účely vícenásobného porušení podle
článku 10.9.4 a promlčecí lhůty stanovené v článku 16, jsou pravidly
procesními, nikoliv pravidly hmotněprávními a budou uplatňována zpětně
dle této Směrnice (za předpokladu, že článek 16 bude uplatněn se
zpětnou účinností pouze v případě, že promlčecí lhůta do data účinnosti
dosud neuplynula).

24.7.3

Jakékoli porušení povinnosti informovat o místě pobytu podle článku 2.4
(nezastižení na místě pobytu a/nebo neposkytnutí informací) před datem
účinnosti, bude pokračovat a má se za to, že jeho platnost skončí dvanáct
měsíců poté, co k zahájení porušení došlo.

24.7.4

V případech, kde bylo konečné rozhodnutí o porušení antidopingového
pravidla vydáno před datem účinnosti této Směrnice, ale Sportovec nebo
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jiná Osoba je stále v době Zákazu činnosti k datu účinnosti této Směrnice,
může Sportovec nebo jiná Osoba požádat ADV ČR, aby případně
posoudil zkrácení doby Zákazu činnosti s přihlédnutím k této Směrnici.
Taková žádost musí být učiněna před uplynutím doby Zákazu činnosti.
Proti rozhodnutí vydanému ADV ČR se lze odvolat podle článku 13.2.
Tato Směrnice nebude aplikována v případech, kdy bylo vydáno konečné
rozhodnutí, kterým se potvrdilo porušení antidopingového pravidla a doba
Zákazu činnosti již uplynula.

24.8

24.7.5

Pro účely vyměření doby Zákazu činnosti za druhé porušení podle článku
10.9.1, kde byla sankce za první porušení stanovena na základě pravidel
platných před datem účinnosti, bude uplatněna doba Zákazu činnosti,
která by byla stanovena, jako by první porušení bylo posuzováno podle
této Směrnice.73

24.7.6

Změny Seznamu a Technických dokumentů vztahujících se k látkám nebo
metodám na Seznamu nesmí být, pokud není výslovně stanoveno jinak,
použity zpětně. Výjimkou je, pokud byla ze Seznamu odstraněna
Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda, Sportovec nebo jiná Osoba,
která je aktuálně v době Zákazu činnosti z důvodu dříve Zakázané látky
nebo Zakázané metody, může zažádat ADV ČR, aby případně posoudil
zkrácení doby Zákazu činnosti s ohledem na odstranění látky nebo
metody ze Seznamu.

Náklady na analýzu Vzorků z Dopingové kontroly, realizované z rozhodnutí ADV ČR
při soutěžích i mimo soutěž, včetně požadovaných doplňkových analýz, hradí ADV
ČR.
Ostatní náklady spojené s realizací Dopingové kontroly v rozsahu tohoto článku,
hradí ADV ČR.
Náklady na kontrolní analýzu vzorku B, vyžádanou Sportovcem, na základě
pozitivního výsledku analýzu vzorku A, hradí Sportovec, pokud analýza vzorku B
potvrdí výsledek analýzy vzorku A.
Náklady na laboratorní dokumentaci, vyžádanou Sportovcem, hradí Sportovec.
ADV ČR nenese odpovědnost za vzniklé škody, způsobené v průběhu řízení při
porušení antidopingových pravidel a při plnění národního antidopingového
programu v ČR Sportovcům nebo třetím osobám.

PŘÍLOHA 1 - DEFINICE
ADAMS - (Anti-Doping Administration and Management System): systém WADA pro správu databáze přes
webové rozhraní pro zadávání dat, jejich ukládání, sdílení a hlášení, vytvořený na pomoc zúčastněným stranám
a WADA v jejich antidopingových činnostech, ve spojení s legislativní ochranou údajů.
73

[Poznámka k článku 24.7.5: Jinak než v situaci popsané v článku 24.7.5, kdy konečné rozhodnutí o porušení
antidopingového pravidla bylo vydáno před datem účinnosti a uložená doba Zákazu činnosti by beze zbytku uplynula, by
tato Směrnice nemohla být použita ke změně klasifikace předchozího porušení.]
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Akce: Série jednotlivých Soutěží probíhajících společně, která je řízena jedním orgánem (např. olympijské hry,
mistrovství světa mezinárodní federace, Panamerické hry apod.).
Antidopingová organizace: WADA nebo Signatář, který odpovídá za přijetí pravidel pro iniciování,
implementaci nebo uplatňování jakékoliv 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.
Antidopingové
činnosti:
Antidopingové
Vzdělávání
a
informace,
plánování
a distribuce testů, správa Registru pro Testování, řízení Biologického pasu Sportovce, Testování, organizování
analýzy Vzorků, shromažďování informací a provádění vyšetřování, zpracování žádostí o TV, Nakládání s
výsledky, řízení, sledování a prosazování dodržování uložených Důsledků a všechny další aktivity týkající se
boje proti dopingu, které vykonává Antidopingová organizace sama nebo jsou vykonávány jejím jménem
v souladu s Kodexem nebo Mezinárodními standardy.
Atypický nález: Zpráva z laboratoře akreditované WADA nebo jiné laboratoře jí schválené, která vyžaduje
následné prošetření podle Mezinárodního standardu pro laboratoře nebo souvisejících Technických dokumentů
před vydáním rozhodnutí o Pozitivním laboratorním nálezu.
Atypický nález pasu: Zpráva kvalifikovaná jako Atypický nález pasu, jak je popsaná v příslušných
Mezinárodních standardech.
Biologický pas Sportovce: 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: Výběr konkrétních Sportovců pro Testování založený na kritériích stanovených v
Mezinárodním standardu pro Testování a Vyšetřování.
Delegovaná třetí strana: Jakákoli Osoba, na níž ADV ČR deleguje určitý aspekt Dopingové kontroly, Testování
nebo antidopingových Vzdělávacích programů, mimo jiné včetně třetích stran nebo jiných Antidopingových
organizací, které provádějí odběr Vzorků nebo jiné činnosti Dopingové kontroly nebo provozují antidopingové
Vzdělávací programy pro ADV ČR, nebo jednotlivců působících jako nezávislí dodavatelé, kteří provádějí činnost
Dopingové kontroly pro ADV ČR (např. dopingoví komisaři nebo doprovod v rámci Dopingové kontroly, kteří
nejsou zaměstnanci). Tato definice nezahrnuje CAS.
Diskvalifikace: Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel.
Dohoda bez předsudků: Pro účely článků 10.7.1.1 a 10.8.2 písemná dohoda mezi ADV ČR a Sportovcem
nebo jinou Osobou, která Sportovci či jiné Osobě umožňuje poskytnout informace ADV ČR v definovaném,
časově omezeném rámci s tím, že pokud dohoda o Významné pomoci nebo dohoda o vyřešení případu nebude
uzavřena, informace poskytnuté Sportovcem nebo jinou Osobou v tomto konkrétním rámci nesmějí být ADV ČR
použity proti Sportovci či jiné Osobě v žádném procesu Nakládání s výsledky podle Kodexu a informace
poskytnuté ADV ČR v tomto konkrétním rámci nesmějí být Sportovcem či jinou Osobou použity proti ADV ČR v
žádném procesu Nakládání s výsledky podle Kodexu. Tato dohoda nebrání ADV ČR, Sportovci ani jiné Osobě
použít jakékoli informace či důkazy získané jinak než během konkrétního, časově omezeného rámce popsaného
v dohodě.
Dopingová kontrola: Všechny kroky a postupy od plánování testů až ke konečnému rozhodnutí o jakémkoliv
odvolání a uplatňování Důsledků, včetně veškerých kroků a postupů mezi tím, mimo jiné Testování, vyšetřování,
poskytování informací o místech pobytu, TV, odběr Vzorků a nakládání s nimi, laboratorní analýzy, Nakládání s
výsledky, řízení a odvolání, jakož i vyšetřování a řízení ohledně porušení článku 10.14 (Status během Zákazu
činnosti nebo Pozastavení činnosti).
Doprovodný personál Sportovce: 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.
Držení: Skutečné, fyzické Držení, případně nepřímé Držení (ke kterému může dojít jen tehdy, pokud má pouze
dotyčná Osoba výlučnou kontrolu nebo chce mít kontrolu nad Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou nebo
nad prostorem, ve kterém se Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda nacházejí), avšak s tím, že když Osoba
nemá výlučnou kontrolu nad Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou nebo nad prostorem, ve kterém se
Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda nachází, bude nepřímé Držení vztahováno pouze na Osoby, které
věděly o přítomnosti Zakázané látky nebo Zakázané metody a měly v úmyslu takovou kontrolu nad nimi
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vykonávat. K porušení antidopingového pravidla, pokud jde pouze o Držení, nedojde, jestliže před obdržením
jakéhokoli oznámení, že Osoba porušila antidopingové pravidlo, učiní tato Osoba konkrétní kroky, kterými
prokáže, že nikdy neměla Držení v úmyslu a výslovně se Držení při prohlášení pro Antidopingovou organizaci
zřekla. Bez ohledu na cokoli opačného v této definici, koupě (včetně elektronického či jiného způsobu) Zakázané
látky nebo Zakázané metody představuje vždy Držení pro Osobu, která koupi uskuteční.
Důsledky porušení antidopingových pravidel (dále jen „Důsledky“):
Porušení antidopingového pravidla ze strany Sportovce či jiné Osoby může vyústit v jeden nebo více těchto
následků: (a) Diskvalifikace znamená, že výsledky Sportovce v konkrétní Soutěži nebo Akci jsou anulovány, se
všemi dalšími Důsledky včetně odebrání všech medailí, bodů a cen; (b) Zákaz činnosti znamená, že Sportovci
nebo jiné Osobě je kvůli porušení antidopingového pravidla na stanovenou dobu zakázána účast v jakékoli
Soutěži, jiné aktivitě nebo financování podle ustanovení článku 10.14; (c) Pozastavení činnosti znamená, že
Sportovci nebo jiné Osobě je dočasně zakázána účast v jakékoli Soutěži nebo aktivitě do konečného rozhodnutí
v řízení vedeném podle článku 8; (d) Finanční důsledky znamenají finanční sankci vyměřenou za porušení
antidopingového
pravidla
nebo
na
úhradu
nákladů
spojených
s porušením antidopingového pravidla; a (e) Zveřejnění znamená rozšíření informace mezi širokou veřejnost
nebo mezi Osoby mimo ty Osoby, které jsou podle článku 14 oprávněny být informovány dříve. V Kolektivních
sportech mohou být Důsledky uplatněny i na týmy podle ustanovení článku 11.
Finanční důsledky: Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel.
Chráněná osoba: Sportovec nebo jiná fyzická Osoba, která v době porušení antidopingového pravidla: (i) ještě
nedovršila šestnácti (16) let; (ii) ještě nedovršila osmnácti (18) let, přičemž není zařazena do žádného Registru
pro
Testování
a
nikdy
nesoutěžila
na
žádné
Mezinárodní
Akci
v otevřené kategorii; nebo (iii) podle relevantních vnitrostátních zákonů není svéprávná, jak bylo stanoveno z
důvodů jiných než věkových.
Individuální sport: Každý sport, který není Kolektivním sportem.
Institucionální nezávislost: Orgány v odvolacím řízení budou plně institucionálně nezávislé na Antidopingové
organizaci odpovědné za Nakládání s výsledky. Proto nesmí být žádným způsobem spravovány Antidopingovou
organizací odpovědnou za Nakládání s výsledky, nesmí s ní být spojeny ani jí podřízeny.
Kodex: Světový antidopingový Kodex.
Kolektivní sport: Sport, ve kterém je povoleno vystřídat hráče v průběhu Soutěže.
Kontaminovaný produkt: Produkt obsahující Zakázanou látku, která není uvedena na etiketě produktu nebo
v informacích rozumně a/nebo přiměřeně dostupných na internetu.
Marker: Sloučenina, skupina sloučenin nebo biologická proměnná (proměnné), které indikují Použití Zakázané
látky nebo Zakázané metody.
Metabolit: Jakákoli látka, která je produktem biotransformačního procesu.
Mezinárodní Akce: 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: 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: Jakékoli období, které není Při Soutěži.
Minimální nahlašovací úroveň: Stanovená koncentrace Zakázané látky nebo jejího Metabolitu (jejích
Metabolitů) nebo Markeru (Markerů) ve Vzorku, pod níž by laboratoře s akreditací WADA neměly Vzorek
nahlašovat jako Pozitivní analytický nález.
Místa Akce: Místa, která jsou takto určena řídícím orgánem pro Akci.
Nakládání s výsledky: Proces pokrývající časový rámec mezi vyrozuměním podle článku 5 Mezinárodního
standardu pro Nakládání s výsledky nebo v jistých případech (např. Atypický nález, Biologický pas Sportovce,
neposkytnutí informací o místě pobytu) a těmi kroky před vyrozuměním výslovně stanovenými v článku 5
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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: Sportovní Akce nebo Soutěž, které se účastní Sportovci mezinárodní nebo Národní úrovně a
která není Mezinárodní Akcí.
Národní antidopingová organizace: 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.
V ČR je Národní antidopingovou organizací Antidopingový výbor ČR.
Národní olympijský výbor: 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, typické pro Národní olympijský výbor. V
ČR je Národním olympijským výborem Český olympijský výbor.
Národní federace: Vnitrostátní nebo regionální subjekt v ČR, který je členem nebo je uznán Mezinárodní
federací jako subjekt, který řídí sport Mezinárodní federace v ČR.
Národní rozhodčí soud pro sport: Národní antidopingový odvolací orgán v České republice podle článku 4.4.6
a článku 13 Směrnice.
Národní sportovní agentura (NSA): Ústřední správní orgán státní správy České republiky v oblasti
poskytování podpory ve sportu v ČR. Zřizovatel Antidopingového výboru ČR.
Návykové látky: Viz článek 4.2.3.
Neexistence Zavinění nebo Nedbalosti: Případ, kdy Sportovec nebo jiná Osoba prokáže, že nevěděl nebo
nepředpokládal a nemohl důvodně vědět nebo předpokládat, a to i při nejvyšší opatrnosti, že Použil Zakázanou
látku nebo mu byla podána nebo že byla aplikována Zakázaná metoda nebo že jinak porušil antidopingové
pravidlo. Sportovec, není-li Nezletilou osobou nebo Rekreačním Sportovcem, musí v případě jakéhokoli
porušení článku 2.1 rovněž prokázat, jak se Zakázaná látka dostala do jeho těla.
Nevýznamné Zavinění nebo Nevýznamná nedbalost: Případ, kdy Sportovec nebo jiná Osoba prokáže, že
jeho Zavinění nebo nedbalost nebyla z pohledu souhrnu okolností a při uvážení kritérií pro Neexistenci Zavinění
nebo Nedbalosti významná ve vztahu k porušení antidopingového pravidla. Sportovec, není-li Chráněnou
osobou nebo Rekreačním Sportovcem, musí v případě jakéhokoli porušení článku 2.1 rovněž prokázat, jak se
Zakázaná látka dostala do jeho těla.
Nezletilý: Fyzická Osoba, která nedosáhla věku osmnácti let.
Období Akce: Doba mezi začátkem a koncem určité Akce, která je vymezena řídícím orgánem Akce.
Obchodování: Prodej, darování, přeprava, posílání, doručování nebo distribuce (nebo Držení za takovým
účelem) Zakázané látky nebo Zakázané metody (fyzicky, elektronicky nebo jinak) Sportovcem, Doprovodným
personálem Sportovce nebo jinou Osobou podléhající pravomoci Antidopingové organizace určených jakékoliv
třetí straně; tato definice nezahrnuje nakládání se Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou ze strany
zdravotnického personálu v dobré víře („bona fide“) pro skutečné a legální terapeutické účely či s jiným
přijatelným odůvodněním a dále nezahrnuje nakládání se Zakázanými látkami, které nejsou zakázány při
Testování Mimo Soutěž, ledaže se z celkové situace prokáže, že tyto Zakázané látky nejsou určeny pro skutečné
a legální terapeutické účely nebo že jsou určeny ke zlepšení sportovního výkonu.
Osoba: Fyzická Osoba, organizace nebo jiný subjekt.
Organizátoři významných Akcí: Kontinentální asociace Národních olympijských výborů a jiných
mezinárodních organizací pro více sportů, které působí jako řídící orgány pro kontinentální, regionální či jinou
Mezinárodní Akci.
Podání: Poskytování či dodávání Zakázané látky či Zakázané metody nebo dohlížení při jejich Použití nebo
Pokusu o Použití další Osobou, napomáhání k takovému jednání či podílení se na něm jiným způsobem. Tato
definice však nezahrnuje nakládání se Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou ze strany zdravotnického
personálu v dobré víře („bona fide“) pro skutečné a legální terapeutické účely či s jiným přijatelným
zdůvodněním; tato definice dále nezahrnuje nakládání se Zakázanými látkami, které nejsou zakázány při
Testování Mimo Soutěž, ledaže je z celkové situace zjevné, že tyto Zakázané látky nejsou určeny pro skutečné
a legální terapeutické účely nebo že jsou určeny ke zlepšení sportovního výkonu.
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Podvádění: Úmyslné jednání, které maří proces Dopingové kontroly, které 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 nebo porotě, získání falešného svědectví svědků,
spáchání jiného podvodného činu vůči Antidopingové organizaci nebo porotě za účelem ovlivnění Nakládání s
výsledky nebo uložení Důsledků a jakýkoli jiný podobný zásah nebo Pokus o zásah do jakéhokoli aspektu
Dopingové kontroly.
Pokus: Úmyslné jednání, které představuje významný krok v průběhu jednání směřujícího plánovaně k porušení
antidopingového pravidla. K porušení antidopingového pravidla založenému pouze na Pokusu
o porušení však nedojde, pokud Osoba od Pokusu ustoupí dříve, než byl odhalen třetí stranou, která se Pokusu
neúčastní.
Použití: Užití, aplikace, požití, injekce, nebo konzumace jakýmkoli způsobem Zakázané látky nebo Zakázané
metody.
Pozastavení činnosti: Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel.
Pozitivní laboratorní nález: Zpráva z laboratoře akreditované WADA nebo laboratoře jí schválené, která ve
shodě s Mezinárodním standardem pro laboratoře identifikuje ve Vzorku přítomnost Zakázané látky nebo jejích
Metabolitů nebo Markerů nebo prokazuje Použití Zakázané metody.
Pozitivní nález pasu: Zpráva označená jako Pozitivní nález pasu, jak jej popisují příslušné Mezinárodní
standardy.
Program nezávislých pozorovatelů: Tým pozorovatelů a/nebo auditorů pod dohledem WADA, který pozoruje
proces Dopingové kontroly a poskytuje k němu vedení před nebo při určitých Akcích a podává o svém
pozorování zprávu v rámci monitorovacího programu WADA pro dodržování pravidel.
Provozní nezávislost: To znamená, že (1) členové orgánu, personál, členové komisí, konzultanti a funkcionáři
Antidopingové organizace s odpovědností za Nakládání s výsledky nebo jejích poboček (např. členská federace
nebo
konfederace),
jakož
i
jakákoli
Osoba
zapojená
do
vyšetřování
a předběžného posouzení, nemohou být jmenováni za členy/tajemníky (do míry, v jaké se tajemník účastní
projednání nebo tvorby rozhodnutí) orgánu Antidopingové organizace, která odpovídá za Nakládání s výsledky,
a (2) orgány budou v postavení, kdy povedou řízení a rozhodovací proces bez zásahu Antidopingové organizace
nebo jakékoli třetí strany. Cílem je zajistit, že se členové orgánu nebo jednotlivci jinak zapojení do rozhodování
nebudou podílet na vyšetřování případu nebo na rozhodnutí v případu pokračovat.
Předběžné řízení : Pro účely článku 7.4.3, urychlené a zkrácené řízení, ke kterému dochází před řízením podle
článku
8,
při
kterém
je
Sportovci
předáno
oznámení
a
je
mu
dána
příležitost
k písemnému nebo ústnímu vyjádření.
Přitěžující okolnosti: Okolnosti týkající se Sportovce či jiné Osoby nebo jednání Sportovce či jiné Osoby, které
mohou odůvodnit udělení delšího Zákazu činnosti, než je standardní. K takovým okolnostem a jednání patří
mimo jiné: Sportovec nebo jiná Osoba Užívali nebo Drželi více Zakázaných látek nebo Zakázaných metod,
Užívali nebo Drželi Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu při více příležitostech nebo se dopustili porušení
několika různých antidopingových pravidel; zlepšení sportovního výkonu v důsledku porušení antidopingových
pravidel by u běžného jedince mělo delší trvání než je standardní doba Zákazu činnosti; Sportovec nebo jiná
Osoba se podíleli na podvodném či obstrukčním jednání, aby se vyhnuli odhalení nebo rozhodnutí o porušení
antidopingových pravidel; nebo Sportovec či jiná Osoba se při Nakládání s výsledky nebo v průběhu řízení
podíleli
na
Podvádění.
Pro
vyloučení
pochybností,
zde
uvedené
příklady
okolností
a jednání nejsou taxativní a udělení delšího Zákazu činnosti může být odůvodněno i jinými podobnými
okolnostmi či jednáním.
Při Soutěži: Období od 23:59 v den před Soutěží, které se má Sportovec zúčastnit, do konce Soutěže a procesu
odběru Vzorků, který 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.126
Regionální antidopingová organizace: Regionální subjekt, který členské státy určily ke koordinování a řízení
přidělených oblastí svých národních antidopingových programů, které mohou zahrnovat přijetí a implementace
antidopingových
pravidel,
plánování
a
odběr
Vzorků,
nakládání
s výsledky, přezkoumání TV, vedení řízení a správu Vzdělávacích programů na regionální úrovni.
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Registr pro Testování: Skupina Sportovců nejvyšší úrovně, kteří byli individuálně určeni na mezinárodní úrovni
mezinárodními federacemi a na národní úrovni Národními Antidopingovými organizacemi a kteří mohou být
cíleně 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 Mezinárodni standard pro Testování a Vyšetřování. V ČR je Registr pro Testování ADV ČR definován tak,
jak je uvedeno v článku 5.5 Směrnice.
Registr pro Testování nižší úrovně: Skupina Sportovců nižší úrovně, kteří mohou být cíleně testováni Při
Soutěži i Mimo Soutěž, od nichž jsou vyžadovány informace o místech pobytu pro účely mimosoutěžního
testování.
Rekreační sportovec: V ČR je Rekreační sportovec definován tak, jak je uvedeno v Úvodu Směrnice.
Rozhodný limit: Hodnota výsledku pro prahovou látku ve Vzorku, nad níž bude oznámen Pozitivní laboratorní
nález, jak je definován v Mezinárodním standardu pro laboratoře.
Seznam zakázaných látek a metod: Seznam identifikující Zakázané látky a Zakázané metody.
Signatáři: Ty subjekty, které přijaly Kodex a souhlasily s jeho implementací, jak stanoví článek 23 Kodexu.
Soutěž: 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.
Specifická metoda: Viz článek 4.2.2.
Specifická látka: Viz článek 4.2.2.
Sportovec: Jakákoliv 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 kteréhokoliv Signatáře, vlády nebo jiné sportovní organizace, která
přijala Kodex, je považována za Sportovce.
Sportovec mezinárodní úrovně: Sportovci, kteří se účastní sportu na mezinárodní úrovni, tak jak je definována
každou mezinárodní federací ve shodě s Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování.
Sportovec národní úrovně: Sportovci, kteří se účastní sportu na národní úrovni, tak jak je definována každou
Národní antidopingovou organizací ve shodě s Mezinárodním standardem pro Testování a Vyšetřování. V ČR
jsou Sportovci národní úrovně definováni tak, jak je uvedeno v Úvodu Směrnice.
Striktní odpovědnost: Pravidlo, které stanoví, že podle článků 2.1 a 2.2 není nezbytné, aby Antidopingová
organizace prokázala úmysl, Zavinění, nedbalost nebo vědomé Použití ze strany Sportovce, aby bylo prokázáno
porušení antidopingového pravidla.
Technický dokument: Dokument podle potřeby přijatý a zveřejněný WADA obsahující povinné technické
požadavky ohledně konkrétních antidopingových témat, jak jsou stanoveny v Mezinárodním standardu.
Terapeutická výjimka („TV“): Terapeutická výjimka umožňuje Sportovci se zdravotním onemocněním Použít
Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu, ale pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 4.4 a
v Mezinárodním standardu pro Terapeutické výjimky.
Testování: Části procesu Dopingové kontroly zahrnující plánování testu, odběr Vzorku, nakládání se Vzorkem
a transport Vzorku do laboratoře.
Účastník: Kterýkoliv Sportovec nebo Doprovodný personálu Sportovce.
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Úmluva UNESCO: Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu přijatá 19. října 2005 na 33. zasedání Generální
konference UNESCO včetně všech dodatků přijatých stranami Úmluvy a Konferencí stran Mezinárodní úmluvy
proti dopingu ve sportu.
Významná pomoc: Pro účely článku 10.7.1, Osoba poskytující Významnou pomoc musí: (1) formou podepsané
písemné výpovědi v plném rozsahu sdělit veškeré informace, které Osoba má ohledně porušení
antidopingových pravidel nebo jiného řízení popsaného v článku 10.7.1.1 a (2) plně spolupracovat při
vyšetřování a rozhodování jakéhokoli případu, který se vztahuje k těmto informacím, včetně například poskytnutí
svědectví v řízení, pokud je o to Antidopingovou organizací nebo rozhodovacím orgánem požádána. Tyto
poskytnuté informace musí být dále důvěryhodné a musí tvořit významnou část jakéhokoli zahájeného případu
či řízení, nebo pokud ještě k zahájení případu či řízení nedošlo, musí poskytnout dostatečné podklady, na jejíchž
základech by mohl být případ či řízení zahájeny.
Vzdělávání: Vzdělávací proces, jehož účelem je osvojit hodnoty a vytvořit návyky, které posilují
a chrání sportovního ducha a předcházejí úmyslnému i neúmyslnému dopingu.
Vzorek: Jakýkoli biologický materiál odebraný za účelem Dopingové kontroly.
WADA: Světová antidopingová agentura.
Zakázaná látka: Jakákoli látka nebo skupina látek uvedená v Seznamu.
Zakázaná metoda: Jakákoli metoda uvedená v Seznamu.
Zákaz činnosti: Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel.
Zavinění: Jakékoli porušení povinnosti nebo nedostatek opatrnosti odpovídající dané situaci. Faktory, které se
berou v úvahu při posuzování míry Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby, zahrnují například zkušenosti
Sportovce nebo jiné Osoby, zda je Sportovec nebo jiná Osoba Chráněnou Osobou, speciální důvody jako
tělesné postižení, míra rizika, jakou si měl Sportovec uvědomit, a stupeň opatrnosti a zkoumání ze strany
Sportovce ohledně míry rizika, jakou si měl uvědomit. Při posuzování míry Zavinění Sportovce nebo jiné Osoby
musí být zvažované okolnosti specifické a relevantní pro vysvětlení, proč se Sportovec nebo jiná Osoba odchýlili
od očekávaného chování. Například skutečnost, že Sportovec ztratí možnost vydělat si během doby Zákazu
činnosti velké množství peněz nebo skutečnost, že Sportovci zbývá jen krátký čas v kariéře, nebo načasování
sportovního kalendáře by nebyly relevantní faktory, které je třeba zohlednit pro zkrácení doby Zákazu činnosti
podle článků 10.6.1 nebo 10.6.2.
Zveřejnění: Viz Důsledky porušení antidopingových pravidel.
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