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PREAMBULE 
 
Mezinárodní standard pro Testování Světového antidopingového Kodexu je závazný 
Mezinárodní standard vypracovaný jako součást Světového antidopingového programu. 
 
Mezinárodní standard pro Testování je vytvořen na základě navrhovaného ISO Mezinárodního 
standardu pro dopingovou kontrolu (ISO ISDC), který připravuje skupina expertů v rámci 
mezinárodní antidopingové úmluvy (IADA) a WADA. ISO ISDC je založen na IADA 
Mezinárodním standardu pro dopingovou kontrolu (ISDC)/ISO PAS 18873 (1999). WADA 
podporuje a je aktivním partnerem s IADA při přípravě navrhovaného ISO ISDC jako 
kompletního ISO standardu. Zpracování ISO by mělo skončit v polovině roku 2004.  
 
Verze 1.0 Mezinárodního standardu pro Testování byla rozeslána Signatářům a vládám pro 
posouzení a připomínky v listopadu roku 2002. Verze 2.0 byla založena na připomínkách a 
návrzích obdržených od Signatářů a vlád. 
 
Všichni Signatáři a vlády byly informovány a měly příležitost posoudit a okomentovat verzi 2.0. 
 
Oficiální text Mezinárodního standardu pro Testování bude v opatrovnictví WADA a bude 
publikován v angličtině a francouzštině. V případě konfliktu mezi anglickou a francouzskou verzí 
bude preferována anglická verze. 
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PRVNÍ ČÁST: ÚVOD, USTANOVENÍ  KODEXU A DEFINICE 
 
1.0  Úvod a působnost 
 
Hlavním cílem Mezinárodního standardu pro Testování je plánování účelného Testování a 
udržení neporušenosti a identity Vzorků od okamžiku předání výzvy Sportovci až k převozu 
Vzorků na analýzu. 
 
Mezinárodní standard pro Testování obsahuje standardy pro rozhodování o provedení testů, 
předání výzvy Sportovcům, přípravu a provádění odběru Vzorků, bezpečnost/ administrativu po 
odběru Vzorků a transport Vzorků. 
 
Mezinárodní standard pro Testování, včetně všech doplňků, je závazný pro všechny Signatáře 
Kodexu. 
Světový antidopingový program zahrnuje všechny prvky, které jsou nezbytné pro zajištění 
optimální harmonizace a nejvhodnějších postupů, uplatňovaných v národních a mezinárodních 
antidopingových programech. Hlavní složky jsou: Kodex (úroveň 1), Mezinárodní standardy 
(úroveň 2) a Modely nejlepší praxe (úroveň 3). 
 
V úvodu ke Kodexu jsou cíl a realizace Mezinárodních standardů shrnuty následovně: 
 
„Mezinárodní standardy pro různé technické a provozní oblasti v rámci antidopingového 
programu jsou vypracovány na základě konzultací se Signatáři Kodexu a vládami a následně 
schváleny WADA. Účelem těchto Mezinárodních standardů je harmonizace činností 
Antidopingových organizací odpovědných za specifické  technické a provozní součásti 
antidopingového programu. Dodržování Mezinárodních standardů je závazné pro soulad s  
Kodexem. Výkonný výbor WADA bude, po příslušných konzultacích se Signatáři a vládami, čas 
od času standardy upravovat. Pokud Kodex nestanoví jinak, nabudou Mezinárodní standardy a 
všechny jejich úpravy účinnosti dnem, který bude stanoven v Mezinárodním standardu nebo 
v jeho úpravě.“ 
 
Zásady, které jsou součástí Mezinárodního standardu pro Testování, jsou převzaty 
z Mezinárodního standardu ISO pro dopingovou kontrolu (ISO ISDC), který také obsahuje řídící 
a doplňkové postupy pro Testování. 
 
Definice uvedené v Kodexu jsou psány kurzívou. Doplňkové definice uvedené v Mezinárodních 
směrnicích pro Testování jsou podtrženy. 
 
2.0 Ustanovení Kodexu 
 
Následující články Kodexu se přímo věnují Mezinárodnímu standardu pro Testování: 
 
Kodex Článek 2     Porušování antidopingových pravidel: 
 



2.3 Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru Vzorku bez náležitého důvodu po oznámení 
vyplývajícím ze schválených antidopingových pravidel nebo jiný způsob, jak se vyhnout 
odběru Vzorku. 

2.4  Porušení příslušných požadavků, týkajících se dostupnosti Sportovce pro Testování Mimo 
soutěž, včetně neposkytnutí požadované informace o pobytu a vyhýbání se testům, které 
jsou vyžadovány platnými pravidly. 

 
2.5 Podvádění nebo pokus podvádět v kterékoliv části Dopingové kontroly. 
 
2.8 Podávání nebo Pokus o podání Zakázané látky nebo aplikace nebo pokus o aplikaci 

Zakázané metody kterémukoliv Sportovci, nebo podporování, podněcování, napomáhání, 
navádění, zakrývání skutečnosti nebo jiná spoluvina, která je porušováním nebo Pokusem o 
porušování antidopingových pravidel. 

 
Kodex Článek 3     Dokazování dopingu: 
 
3.2.2 Odchylky od Mezinárodního standardu pro Testování, které neovlivnily Pozitivní 

laboratorní nález nebo jiné porušení antidopingových pravidel, nebudou mít na platnost 
výsledku žádný vliv. Jestliže Sportovec prokáže, že během procesu Testování došlo 
k odchylkám od Mezinárodního standardu, pak musí Antidopingová organizace dokázat, že 
tyto odchylky neovlivnily Pozitivní laboratorní nález nebo základní fakt pro porušení 
antidopingových pravidel. 

 
Kodex Článek 5     Testování: 
 
5.1 Rozhodování o provedení testů. Antidopingové organizace, které provádějí Testování, 

budou ve spolupráci s ostatními Antidopingovými organizacemi provádějícími Testování 
stejné skupiny Sportovců: 

 
5.1.1 Plánovat a provádět efektivní počet testů Při soutěži a Mimo soutěž. Každá 

mezinárodní federace ve svém sportu vytvoří Registr pro testování Sportovců 
mezinárodní úrovně a každá Národní antidopingová organizace vytvoří Registr pro 
testování Sportovců soutěžících na národní úrovni. Registr pro testování Sportovců 
na národní úrovni bude zahrnovat Sportovce mezinárodní úrovně z příslušné země a 
Sportovce národní úrovně. Každá mezinárodní federace a Národní antidopingová 
organizace bude plánovat a provádět testování Při soutěži a Mimo soutěž podle 
svého Registru pro testování. 

5.1.2 Provádět Testování bez předchozího oznámení jako prioritní. 
5.1.3 Provádět cílené Testování 

 
5.2  Standard pro Testování. Antidopingové organizace provádějící Testování budou testovat v 

souladu s Mezinárodním standardem pro Testování. 
 
Kodex Článek 7     Nakládání s výsledky: 
 
7.3 Pozdější posouzení Pozitivního laboratorního nálezu v případech, kde to Seznam 

vyžaduje. Antidopingová organizace nebo jiný orgán touto organizací určený k 



přezkoumání povede rovněž následná šetření, která Seznam může vyžadovat. Po skončení 
tohoto šetření Antidopingová organizace neprodleně oznámí Sportovci výsledky šetření a 
sdělí, zda Antidopingová organizace potvrzuje, že došlo k porušení antidopingových 
pravidel. 

 
Kodex Článek 10     Postih pro jednotlivce: 
 
10.10 Testování před uplynutím doby Zákazu činnosti. Podmínkou pro získání povolení k 

činnosti na konci dané doby Zákazu činnosti je to, že Sportovec musí být kdykoli během 
doby Pozastavení činnosti nebo Zákazu činnosti k dispozici pro Testování Mimo soutěž 
kteroukoli Antidopingovou organizací, kompetentní k provádění Testování a musí, pokud 
požadováno, poskytnout včasné a přesné informace o svém pobytu. Jestliže Sportovec 
v průběhu doby Zákazu činnosti ukončí závodní činnost a je vyřazen z Registru pro 
testování Mimo soutěž a později chce znovu začít závodit, nebude moci začít závodit, dokud 
to neoznámí příslušné Antidopingové organizaci a dokud nebude podléhat Testování Mimo 
soutěž po dobu, jejíž délka se rovná době, která zbývá do konce Zákazu činnosti od 
okamžiku, kdy Sportovec zanechal činnosti.  

 
Kodex Článek 14     Podávání informací a jejich důvěrnost: 
 
14.3 Informace o pobytu Sportovce. Sportovci, kteří byli zařazeni mezinárodní federací nebo 

Národní antidopingovou organizací do Registru pro testování Mimo soutěž, budou 
poskytovat přesné údaje o současném pobytu. Mezinárodní federace a Národní 
antidopingové organizace budou koordinovat identifikaci Sportovců a shromažďování 
informací o stávajícím pobytu a budou je předkládat WADA. WADA tyto informace 
zpřístupní dalším Antidopingovým organizacím, které mají oprávnění testovat Sportovce ve 
smyslu článku 15. Tyto informace zůstanou provždy přísně důvěrné a budou použity 
výlučně pro účely plánování, koordinace a provádění testů a budou zničeny poté, co již pro 
tyto účely nebudou relevantní. 

 
14.5 Databáze informací o Dopingové kontrole. WADA bude působit jako centrální databáze 

informací o výsledcích testů z Dopingové kontroly   Sportovců mezinárodní úrovně i 
Sportovců národní úrovně, které Národní antidopingová organizace zahrnula do Registru 
pro testování. Aby se usnadnilo rozhodnutí o provedení testů a aby nedocházelo ke zbytečné 
duplicitě Testování různými Antidopingovými organizacemi, bude každá Antidopingová 
organizace oznamovat všechny testy těchto Sportovců Při soutěži i Mimo soutěž do 
databáze WADA v nejbližší možné době po provedení takového testu. WADA tuto informaci 
zpřístupní Sportovci, národní federaci Sportovce, Národnímu olympijskému výboru nebo 
národnímu paralympijskému výboru, Národní antidopingové organizaci, mezinárodní 
federaci a Mezinárodnímu olympijskému výboru nebo Mezinárodnímu  paralympijskému 
výboru. Osobní údaje Sportovce bude WADA uchovávat jako přísně důvěrné. WADA bude 
alespoň jednou ročně zveřejňovat statistická hlášení shrnující tyto informace. 

 
Kodex Článek 15     Vymezení odpovědností za Dopingové kontroly: 
 
15.1 Testování na Akci. K odběru Vzorků pro účely Dopingové kontroly by mělo docházet při 

národních Akcích i Mezinárodních akcích. Při jedné Akci by však za iniciování a nařízení 



Testování během Akce měla odpovídat pouze jedna organizace. Při Mezinárodních akcích 
by odběr Vzorků pro Dopingovou kontrolu měl být iniciován a řízen mezinárodní 
organizací, která je řídícím orgánem pro tuto Akci (např. Mezinárodní olympijský výbor pro 
olympijské hry, mezinárodní federace pro mistrovství světa a PASO pro Panamerické hry). 
Pokud se mezinárodní organizace rozhodne neprovádět Testování na dané Akci, může toto 
Testování iniciovat a provádět Národní antidopingová organizace země, ve které se Akce 
pořádá ve spolupráci a se souhlasem mezinárodní organizace nebo WADA. Na národní Akci 
by odběr Vzorků měl být iniciován a řízen Národní antidopingovou organizací příslušné 
země. 

 
15.2 Testování Mimo soutěž. Testování Mimo soutěž je a mělo by být iniciováno a prováděno 

mezinárodními i národními organizacemi. Testování Mimo soutěž může iniciovat a 
provádět: a) WADA; b) Mezinárodní olympijský výbor nebo Mezinárodní paralympijský 
výbor v souvislosti s olympijskými hrami nebo paralympijskými hrami; c) mezinárodní 
federace Sportovce d) Národní antidopingová organizace Sportovce; e) Národní 
antidopingová organizace kteréhokoliv státu, ve kterém se Sportovec nachází. Testování 
Mimo soutěž by mělo být koordinováno WADA, aby se maximálně zefektivnily testovací 
procesy a aby se zamezilo opakovanému a nepotřebnému Testování jednotlivých Sportovců. 

 
15.4 Vzájemné uznávání. Při dodržení práva na odvolání uvedeného v článku 13, budou všichni 

ostatní Signatáři uznávat a respektovat Testování, terapeutické výjimky a výsledky slyšení 
nebo jiná konečná rozhodnutí kteréhokoliv Signatáře, která jsou v souladu s Kodexem a 
jsou v kompetenci tohoto Signatáře. Signatáři Kodexu mohou uznat i zjištění jiných 
organizací, které nepřijaly Kodex, pokud pravidla těchto organizací jsou v souladu 
s Kodexem. 

 
 
 
3.0      Termíny a definice 
 
3.1 Termíny definované v Kodexu 
 
Akce (Event). Série jednotlivých Soutěží probíhajících společně a organizovaných jednou 
institucí (např. olympijské hry, mistrovství světa FINA, Panamerické hry). 
 
Antidopingová organizace (Anti-Doping Organization). Signatář, který odpovídá za přijetí 
pravidel pro iniciování, zavedení a dodržování jakékoliv části procesu Dopingové kontroly. Jde 
např. o Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, Organizátory 
významných akcí, kteří provádějí Testování v průběhu příslušných Akcí, WADA, mezinárodní 
federace a Národní antidopingové organizace.) 
 
Cílené testování (Target testing). Výběr Sportovců pro Testování, kdy se vybírají určití Sportovci 
nebo skupiny Sportovců za účelem Testování v určenou dobu jinak než losováním. 
 



Dopingová kontrola (Doping Control). Proces zahrnující rozhodování o provedení testů, odběr 
Vzorků a nakládání s nimi, laboratorní analýzu, nakládání s výsledky, slyšení a odvolání proti 
rozhodnutí. 
 
Důsledky porušení antidopingových pravidel (Consequences of Anti-Doping Rules Violations). 
Porušení antidopingového pravidla Sportovcem nebo jinou Osobou může mít tyto následky: a) 
Anulování výsledků (Disqualification) znamená, že výsledky Sportovce v příslušné Soutěži nebo 
Akci jsou anulovány se všemi důsledky, včetně odebrání medailí, bodů a cen; b) Zákaz činnosti 
(Ineligibility) znamená, že Sportovec nebo jiná Osoba se nesmí účastnit po určitou dobu žádných 
Soutěží ani jiné aktivity nebo obdržet finanční podporu, jak je uvedeno v článku 10.9; c) 
Pozastavení závodní činnosti (Provisional Suspension) znamená, že Sportovec nebo jiná Osoba 
se nesmí dočasně účastnit žádné Soutěže, před konečným rozhodnutím ve slyšení vedeném na 
základě článku 8 (Právo na spravedlivé slyšení). 
 
Kodex (Code): Světový antidopingový Kodex. 
 
Mezinárodní akce (International Event). Akce, kterou pořádá Mezinárodní olympijský výbor, 
Mezinárodní paralympijský výbor, mezinárodní federace, Organizátor významné akce nebo jiná 
mezinárodní sportovní organizace nebo jí jmenovaný technický pořadatel. 
 
Mimo soutěž (Out-of-Competition). Jakákoli Dopingová kontrola, která není Při soutěži. 
 
Národní antidopingová organizace (National Anti-Doping Organization). V každé zemi určená 
instituce s primární pravomocí a odpovědností přijímat a zavádět antidopingová pravidla, řídit 
odběr Vzorků, nakládání s výsledky testů a provádět slyšení na národní úrovni. Jestliže taková 
organizace v zemi nebyla zřízena příslušným orgánem veřejné moci, pak je touto institucí 
Národní olympijský výbor nebo jeho zmocněnec. 
 
Národní olympijský výbor (National Olympic Committee). Organizace uznaná Mezinárodním 
olympijským výborem. Termín Národní olympijský výbor by měl rovněž zahrnovat národní 
sportovní konfederace v těch zemích, kde národní sportovní konfederace přejímají odpovědnosti 
v antidopingových záležitostech typické pro Národní olympijský výbor. 
 
Nezletilý (Minor). Fyzická Osoba, která ještě nedovršila věk, který je podle příslušných zákonů 
v zemi jejího pobytu považován za plnoletost. 
 
Pozitivní laboratorní nález (Adverse Analytical Finding). Zpráva laboratoře nebo jiné schválené 
testovací jednotky, která odhaluje ve Vzorku přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů 
nebo Indikátorů (včetně zvýšeného množství endogenních látek) nebo prokazuje Použití 
Zakázané metody. 
 
Program nezávislých pozorovatelů (Independent Observer Program). Tým pozorovatelů pod 
dohledem WADA, který dohlíží na proces Dopingové kontroly při určitých Akcích a podává o 
pozorováních zprávu. Jestliže WADA provádí Testování Při soutěži při těchto Akcích, bude na 
pozorovatele dohlížet nezávislá organizace. 
 



Při soutěži (In-competition). Pro účely rozlišování mezi Testováním Při soutěži a Mimo soutěž 
jde o Testování, kterému je podroben Sportovec ve spojitosti s určitou Soutěží, pokud není 
stanoveno jinak pravidly mezinárodní federace nebo jiné příslušné Antidopingové organizace. 
 
Seznam (Prohibited List). Seznam označující Zakázané látky a Zakázané metody. 
 
Signatáři (Signatories). Ty subjekty, které podepsaly Kodex a souhlasily s jeho dodržováním, 
včetně Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru, Národních 
olympijských výborů, národních paralympijských výborů, Organizátorů významných akcí, 
Národních antidopingových organizací a WADA. 
 
Soutěž (Competition). Jednotlivý závod, zápas, hra nebo jednotlivá sportovní soutěž. Např. finále 
sprintu na 100m na olympijských hrách. Pro etapové závody a ostatní sportovní soutěže, ve 
kterých jsou ceny udělovány denně nebo v mezidobí, bude rozdíl mezi Soutěží a Akcí stanoven v 
pravidlech příslušné mezinárodní federace. 
 
Sportovec (Athlete). Pro účely Dopingové kontroly každá Osoba, která se účastní sportu na 
mezinárodní úrovni (kterou definují jednotlivé mezinárodní federace) nebo na národní úrovni 
(kterou definují jednotlivé Národní antidopingové organizace) a  kterákoliv další Osoba, která se 
účastní sportu na nižší úrovni, pokud je tak označena příslušnou Národní antidopingovou 
organizací. Pro účely antidopingových informací a výchovy každá Osoba, která se účastní sportu, 
který spadá do pravomoci kteréhokoliv Signatáře, vlády nebo jiné sportovní organizace, která 
přijala Kodex. 
 
Sportovec mezinárodní úrovně (International-Level Athlete). Sportovci, které jedna nebo více 
mezinárodních federací zařadí do Registru pro testování mezinárodní federací. 
 
Testování (Testing). Ta část procesu Dopingové kontroly, která zahrnuje rozhodování o 
provedení testu, odběr Vzorku, nakládání se Vzorkem a jeho transport do laboratoře. 
 
Testování bez předchozího oznámení (No Advance Notice). Dopingová kontrola, která se koná 
bez předchozího varování Sportovce, a kdy Sportovec je soustavně doprovázen od chvíle předání 
výzvy až do poskytnutí Vzorku. 
 
Zákaz činnosti (Ineligibility). Viz výše: Důsledky porušení antidopingových pravidel.  
 
WADA (WADA). Světová antidopingová agentura. 
 
3.2 Termíny definované v Mezinárodním standardu pro Testování 
 
Asistent (Chaperone): Osoba, která je vyškolená a pověřená ADO k provádění určitých 
povinností, včetně předání výzvy Sportovci vybranému pro odběr Vzorku, doprovázení a 
pozorování Sportovce až do příchodu do Místnosti dopingové kontroly a/nebo k přímé účasti a 
ověření poskytování Vzorku, pokud je k tomu kvalifikován. 
 
Dopingový komisař (Doping Control Officer): Osoba, která je vyškolená a zmocněná ADO, s 
přidělenou odpovědností za řízení konkrétního Odběru vzorků na místě. 



 
Komisař pro odběr krve (Blood Collection Official): Komisař, který je kvalifikovaný a byl 
pověřen Antidopingovou organizací (dále jen ADO), aby odebral Sportovci krev. 
 
Materiál pro odběr vzorku (Sample Collection Equipment): Nádoby nebo zařízení užívané 
k přímému odběru nebo k přechování Vzorku Sportovce kdykoliv během Odběru vzorků. 
Materiál pro odběr Vzorků musí minimálně obsahovat: 
pro odběr Vzorku moči: 
- kelímky pro odběr Vzorku moči po opuštění těla Sportovce; 
- láhve s plombovacím mechanismem umožňujícím zjistit nedovolené otevření  
  a s těsnícími víčky pro zajištění Vzorku moči; 
 
pro odběr Vzorku krve: 
- jehly pro odběr Vzorku krve; 
- zkumavky pro Vzorek krve s plombovacím mechanismem umožňujícím zjistit 
   nedovolené otevření. 
 
Místnost dopingové kontroly (Doping Control Station): Místo, kde se bude provádět Odběr 
vzorků.
 
Odběr vzorku (Sample Collection Session): Všechny posloupné činnosti, které se přímo týkají 
Sportovce od obdržení výzvy až do doby, kdy Sportovec po poskytnutí Vzorku opustí Místnost 
dopingové kontroly.
 
Personál pro odběr vzorku (Sample Collection Personnel): Souhrnný termín užívaný pro 
vyškolené osoby pověřené ADO, které mohou provádět Odběr vzorků nebo mu asistovat. 
 
Porušení povinností (Failure to comply): Termín užívaný při popisu Porušení antidopingových 
pravidel v článcích 2.3, 2.4, 2.5 a 2.8 Kodexu. 
 
Posuzování (Weighted): Zařazovací metoda výběru Sportovců, užívající kritéria zařazování 
založená na potenciálním riziku dopingu a možných způsobech dopingu. 
 
Řetězec předávání vzorku (Chain of Custody): Sled jedinců a organizací, kteří jsou odpovědní 
za Vzorek od jeho poskytnutí do doby kdy je Vzorek předán k analýze. 
 
 
 

DRUHÁ ČÁST: STANDARD PRO TESTOVÁNÍ 
 
4.0 Plánování 
 
4.1 Cíl 
 
Cílem je naplánovat a zavést účelné provádění testů u Sportovců. 
 



4.2 Obecná ustanovení 
 
Plánování začíná stanovením kritérií pro Sportovce, kteří budou zahrnuti do Registru pro 
testování a končí výběrem Sportovců pro odběr Vzorků. 
 
Hlavní činnosti představuje shromažďování informací, odhad rizika a dále příprava, 
monitorování, zhodnocení a úprava plánu testů. 
 
4.3 Požadavky pro založení Registru pro testování 
 

4.3.1 ADO určí a zdokumentuje kritéria zařazení Sportovců do Registru pro testování. 
Tam by měli být minimálně zařazeni: 

 
  U mezinárodní federace (MF): 
    Sportovci soutěžící na vrcholových mezinárodních soutěžích; a 
 
  U Národní antidopingové organizace: 
    Sportovci, kteří jsou součástí národních týmů v olympijských a   
   paralympijských sportech a uznaných národních federací. 
 
 Kritéria by měla být nejméně jednou ročně posouzena a podle potřeby aktualizována. 
 
4.3.2 ADO může z titulu své pravomoci zařadit do Registru pro testování Sportovce, kteří 

jsou v období Zákazu činnosti nebo Pozastavení závodní činnosti v Důsledku 
porušení antidopingových pravidel . 

 
4.3.3 Registr pro testování by měl být pravidelně posuzován a aktualizován tak, aby se 

odrazily změny v soutěžní úrovni Sportovce a podle toho bylo zajištěno zařazení 
nebo vyřazení z registru. 

 
4.4 Požadavky na získávání informací o pobytu Sportovce pro účely Testování Mimo soutěž 
 

4.4.1 ADO určí postup a/nebo systém pro: 
 

a) získání, uchování a monitorování dostatečných informací o pobytu tak, aby mohl 
být naplánován a proveden odběr Vzorku v případě Testování bez předchozího 
oznámení u všech Sportovců zařazených do Registru pro testování; a 

 
b) pokud Sportovci neposkytnou přesné a aktuální informace o pobytu, podniknout 

příslušná opatření, která zabezpečí, aby informace byly aktualizovány a 
kompletovány. 

 
4.4.2 Minimálně by měly být shromažďovány následující informace o pobytu Sportovce: 

 
a) jméno; 
b) sport/ disciplína; 
c) adresa bydliště; 



d) kontaktní telefonní čísla; 
e) čas a místa tréninků; 
f) tréninkové tábory; 
g) cestovní plány; 
h) termíny soutěží; 
i) případné zdravotní postižení, včetně požadavků na zajištění třetí osoby při 

předávání výzvy. 
 
4.5 Požadavky na rozhodování o provedení testů 
 

4.5.1 ADO má přinejmenším vyhodnotit potenciální riziko dopingu a možné typy dopingu 
pro každý sport a /nebo disciplínu založené na: 

 
a) fyzických požadavcích sportu a možném účinku na zlepšení výkonu, které může 

doping vyvolat; 
b) dostupné statistiky dopingových analýz; 
c) dostupný výzkum trendů dopingu; 
d) období tréninku a soutěžní sezóna; 

 
4.5.2  ADO připraví a zdokumentuje plán testů založený na informacích zjištěných podle 

4.5.1, počtu Sportovců ve sportu/disciplíně v Registru pro testování a na 
vyhodnocení závěrů předchozích cyklů testů. 

 
4.5.3  ADO určí počet odebíraných Vzorků podle typu odběru Vzorků pro každý sport 

/disciplínu, včetně odběru v případě Testování bez předchozího oznámení, Mimo 
soutěž, Při soutěži a odběru Vzorků krve a moče, jak se požaduje k dosažení účelné 
prevence. 

 
4.5.4  ADO zavede systém, kterým zhodnotí a pokud to bude nezbytné, zaktualizuje v 

pravidelných intervalech plán testů tak, aby byly zahrnuty nové informace a 
zohlednil se odběr Vzorků Sportovců v Registru pro testování jinými ADO. 

 
4.5.5  ADO zavede systém pro uchovávání údajů z rozhodování o provedení testů. Tyto 

údaje se budou využívat při posuzování, zda jsou nezbytné úpravy plánu testů. Tyto 
informace musí minimálně obsahovat: 

 
 Pro každý test: 

a) sport/disciplína; 
b) stát reprezentovaný Sportovcem (pokud je třeba); 
c) typ odběru Vzorků (Testování bez předchozího oznámení, Mimo soutěž, Při 

soutěži a po předchozím oznámení); 
d) datum odběru Vzorků; a 
e) stát ve kterém byly Vzorky odebrány. 

 
 Navíc, v případě každého Pozitivního laboratorního nálezu: 

a) data odběru Vzorků a analýzy; 
b) skupiny zjištěných látek; 



c) zjištěné látky; 
d) Postih za Porušení antidopingových pravidel, pokud nějaký je. 

 
4.5.6  ADO zajistí, aby nebyl Doprovodný personál Sportovce zapojen do rozhodování o 

provedení testů u jejich Sportovců. 
 
4.5.7 Při plánování a provádění testů na Mezinárodní akci a tam, kde příslušná 

mezinárodní federace nemá antidopingový program v souladu s tímto standardem, 
bude pro odběr Vzorků upřednostňována Národní antidopingová organizace. 

 
4.6 Požadavky na výběr Sportovců 
 

4.6.1 Podle počtu odběru Vzorků stanovených pro každý sport/disciplínu při rozhodování o 
provedení testů vybere ADO Sportovce pro odběr Vzorků pomocí Cíleného testování, 
metod náhodného výběru a Posuzování. 

 
4.6.2  ADO musí vzít v úvahu Cílené testování Sportovců přinejmenším podle 

následujících informací: 
 

a) zranění; 
b) odstoupení nebo nepřítomnost na očekávané Soutěži; 
c) ukončení závodní činnosti nebo návrat k závodní činnosti; 
d) chování ukazující na doping; 
e) náhlé zlepšení výkonu; 
f) změny informací o místu pobytu Sportovce, které mohou ukazovat na možné 

zvýšení rizika dopingu, včetně přestěhování se do odlehlých oblastí; 
g) průběh výkonu ve sportu u Sportovce; 
h) detaily předešlých Dopingových kontrol; 
i) návrat Sportovce k závodění po období Zákazu činnosti; a 
j) spolehlivé informace od třetí osoby. 

 
4.6.3 Z titulu své pravomoci může ADO vybrat pro odběr Vzorků Sportovce, kteří nejsou 

zařazeni do Registru pro testování definovaného v 4.3.1 a 4.3.2. 
 
4.6.4  Když ADO pověří Dopingového komisaře výběrem Sportovců pro odběr Vzorků, 

ADO poskytne Dopingovému komisaři kritéria výběru v souladu s rozhodováním o 
provedení testů. 

 
4.6.5 Po výběru Sportovců pro odběr Vzorků a před předáním výzvy Sportovci musí ADO 

a/nebo Dopingový komisař zajistit, aby se rozhodnutí o výběru Sportovce prozradilo 
pouze povolaným osobám a tím se zaručilo, že Sportovec bude vyzván a Testován 
bez předchozího oznámení. 

 
 
 
 



5.0 Předání výzvy Sportovcům 
 
5.1 Cíl 
 
Zajistit, aby byla výzva předána vybranému Sportovci, byla dodržována práva Sportovce, nebyly 
příležitosti manipulovat s poskytovaným Vzorkem a aby byla výzva dokumentována. 
 
5.2 Obecná ustanovení 
 
Předání výzvy Sportovcům začíná v okamžiku, kdy ADO iniciuje předání výzvy vybranému 
Sportovci a končí, když se Sportovec dostaví do Místnosti dopingové kontroly nebo když se ADO 
dozví o případném Porušení povinností Sportovcem. 
 
Hlavní činnosti jsou: 

a) určení Dopingových komisařů, Asistentů a jiného Personálu pro odběr vzorku;
b) vyhledání Sportovce a potvrzení jeho totožnosti; 
c) sdělení Sportovci, že byl vybrán k odběru Vzorku a poučení o jeho právech a 

odpovědnostech; 
d) při Testování bez předchozího oznámení, neustálý dohled nad Sportovcem od předání 

výzvy až do příchodu do určené Místnosti dopingové kontroly; a 
e) dokumentace výzvy. 

 
5.3 Požadavky předcházející výzvě Sportovcům 
 

5.3.1 Kdykoli to bude možné pro odběr Vzorků Mimo soutěž, bude používané Testování 
bez předchozího oznámení. 

 
5.3.2  Pro provádění nebo asistenci u Odběru vzorku ADO jmenuje a pověří Personál pro 

odběr vzorku, který byl patřičně vyškolen a nemá konflikt zájmů s výsledkem odběru 
Vzorků a který není Nezletilý. 

 
5.3.3  Personál pro odběr vzorku musí mít oficiální průkaz totožnosti, který poskytuje a 

kontroluje ADO. Minimálním požadavkem na průkaz totožnosti je oficiální 
karta/dokument s názvem ADO, kterou byli pověřeni. U Dopingových komisařů má 
průkaz totožnosti navíc obsahovat jejich jméno, fotografii a datum platnosti 
karty/dokumentu. U Komisaře pro odběr krve má průkaz totožnosti navíc obsahovat 
evidenci o jejich odborném zaškolení, týkajícím se odběru Vzorků krve. 

 
5.3.4  ADO stanoví kritéria ověření totožnosti Sportovce vybraného k poskytnutí Vzorku. 

To zajistí, že vybraný Sportovec je ten Sportovec, který byl vyzván. 
 
5.3.5  ADO, Dopingový komisař nebo Asistent, podle situace, zjistí, kde se vybraný 

Sportovec nalézá a naplánuje postup a čas předání výzvy, přičemž vezme v úvahu 
specifické podmínky sportu/Soutěže a danou situaci. 

 



5.3.6  Pro odběr Vzorků Mimo soutěž stanoví ADO kritéria, která zajistí provedení 
přiměřených pokusů k předání výzvy Sportovcům o jejich výběru pro odběr Vzorků. 

 
5.3.7  ADO vymezí přiměřené pokusy, minimálně však musí vzít v úvahu alternativní 

denní/večerní dobu nebo alternativní pobyt během určitého časového období od 
okamžiku prvního pokusu k předání výzvy. 

 
5.3.8  ADO zavede systém pro záznam pokusu/ů a výsledku/ů předání výzvy Sportovci. 
 
5.3.9  Sportovec bude první, který převezme výzvu, že byl/a vybrán/a pro odběr Vzorku 

kromě případů, kdy se vyžaduje předchozí kontakt s třetí osobou jak je stanoveno 
v 5.3.10. 

 
5.3.10  ADO/Dopingový komisař/Asistent, podle situace, musí zvážit, zda je vyžadována 

třetí osoba, která by měla být kontaktována před předáním výzvy Sportovci v 
případech, kdy je Sportovec Nezletilý, tam kde to vyžaduje zdravotní postižení 
Sportovce, jak je stanoveno v příloze B - Úpravy pro zdravotně postižené Sportovce 
nebo  
v situacích, kde je pro předání výzvy požadován tlumočník. 

 
5.3.11  Pokud nemůže být Sportovec kontaktován poté, co byly udělány příslušné pokusy 

s využitím informací poskytnutých v 4.4.2 a záznamem pokusů v souladu s 5.3.8, 
Dopingový komisař nebo ADO, podle situace, použije přílohu A - Zkoumání 
možného Porušení povinností. 

 
5.3.12  ADO by neměla znovu naplánovat nebo změnit Testování bez předchozího oznámení 

na odběr Vzorků po předchozím oznámení  
s výjimkou, kde si neočekávaná situace vyžádá odběr Vzorků po předchozím 
oznámení. Každé takové rozhodnutí se musí zaznamenat. 

 
5.3.13  Výzva pro odběr Vzorků po předchozím oznámení má jakýmkoliv způsobem 

ukazovat, že Sportovec výzvu obdržel. 
 
5.4 Požadavky pro předání výzvy Sportovcům 
 

5.4.1 Poté, co byl proveden počáteční kontakt, ADO, Dopingový komisař nebo Asistent, 
podle situace, musí zajistit, aby Sportovec a/nebo třetí osoba pokud je v souladu 
s 5.3.10 požadována, byli informováni: 
a) že se Sportovec má podrobit odběru Vzorku; 
b) o organizaci pod jejímž vedením se bude odběr Vzorků provádět; 
c) o typu odběru Vzorků a jakýchkoliv podmínkách, které mají být dodrženy před 

odběrem Vzorků; 
d) o právech Sportovce, včetně práva: 

i. Mít doprovod a, pokud je to nutné, tlumočníka; 
ii. Zeptat se na doplňující informace o Odběru vzorku; 
iii. Vyžadovat opožděný příchod do Místnosti dopingové kontroly 

z oprávněných důvodů; a 



iv. Vyžadovat úpravy jak je stanoveno v příloze B - Úpravy pro zdravotně 
postižené Sportovce. 

 
e) o povinnostech Sportovce včetně požadavku na: 

i. Zůstat v dohledu Dopingového komisaře/Asistenta po celou dobu od prvního 
okamžiku osobního předání výzvy Dopingovým komisařem/Asistentem až 
do dokončení odběru Vzorků; 

ii. Předložit průkaz totožnosti v souladu s 5.3.4; 
iii. Dodržet postupy odběru Vzorků a možné důsledky Porušení povinností; a 
iv. Dostavit se do Místnosti dopingové kontroly, pokud nedojde ke zpoždění 

z oprávněných důvodů, co nejdříve a během 60 minut od obdržení výzvy 
k Testování bez předchozího oznámení a 24 hodin od potvrzení výzvy pro 
odběr Vzorků po předchozím oznámení.  

 
f) o umístění Místnosti dopingové kontroly. 

 
5.4.2 Když je proveden osobní kontakt, Dopingový komisař/Asistent musí: 

 
a) od tohoto okamžiku až do doby, kdy Sportovec opustí Místnost dopingové 

kontroly na konci jeho/jejího Odběru vzorku, udržovat stálý dohled nad 
Sportovcem; 

b) prokázat svojí totožnost Sportovci použitím oficiální identifikační 
karty/dokumentu, který vydala ADO; 

c) potvrdit totožnost Sportovce podle kritérií stanovených v 5.3.4. Pokud je nemožné 
prokázat totožnost Sportovce, musí to být zdokumentováno. V takovýchto 
případech, Dopingový komisař zodpovědný za průběh Odběru vzorku má 
rozhodnout, zda je vhodné situaci nahlásit v souladu s přílohou A - Zkoumání 
možného Porušení povinností. 

 
5.4.3  Asistent/Dopingový komisař poté musí nechat Sportovce podepsat příslušný 

formulář, že potvrzuje a přijímá výzvu. Pokud Sportovec odmítne podepsat, že byl 
informován nebo se vyhýbá předání výzvy, Asistent/Dopingový komisař musí pokud 
možno informovat Sportovce o důsledcích Porušení povinností a Asistent (pokud 
nepředává výzvu Dopingový komisař) musí bezprostředně oznámit všechny 
významné události Dopingovému komisaři. Pokud je to možné, Dopingový komisař 
by měl pokračovat v odběru Vzorku. Dopingový komisař zdokumentuje všechny 
události a podrobnosti nahlásí ADO. Dopingový komisař má jednat podle postupů 
stanovených v příloze A - Zkoumání možného Porušení povinností. 

 
5.4.4  Dopingový komisař/Asistent vezme v úvahu jakýkoliv oprávněný požadavek 

Sportovce na opožděný příchod do Místnosti dopingové kontroly během 60 minut od 
potvrzení a přijmutí výzvy a schválí nebo zamítne takovéto požadavky jako 
přiměřené v souladu s 5.4.5 a 5.4.6. Dopingový komisař zdokumentuje důvody pro 
takovéto zpoždění, která mohou vyžadovat další šetření od ADO. První Vzorek moči 
po předání výzvy musí být odebrán. 

 



5.4.5  Dopingový komisař může přijmout požadavek Sportovce na odložení příchodu do 
Místnosti dopingové kontroly přesahující 60 minut, a/nebo pokud Sportovec již 
přišel do Místnosti dopingové kontroly a přeje si odejít, pokud Sportovec může být 
během odkladu neustále doprovázen a pokud se požadavek vztahuje k následujícím 
činnostem: 
a) účast při vyhlášení vítězů; 
b) splnění závazku ke sdělovacím prostředkům; 
c) účast na dalších Soutěžích; 
d) provádění zklidnění po zátěži; 
e) nezbytné lékařské ošetření; 
f) hledání doprovodné osoby a/nebo tlumočníka. 

 
 Dopingový komisař zdokumentuje důvody pro zpožděný příchod do Místnosti 

dopingové kontroly a/nebo důvody pro opuštění Místnosti dopingové kontroly, které 
mohou vyžadovat další šetření od ADO. 

 
5.4.6  Dopingový komisař/Asistent musí odmítnout požadavek Sportovce na zpoždění, 

pokud nebude možné Sportovce neustále doprovázet. 
 
5.4.7  Pokud se Sportovec, který obdržel výzvu k odběru Vzorků po předchozím oznámení 

nedostaví do Místnosti dopingové kontroly v určeném čase, Dopingový komisař 
podle svého názoru usoudí, jestli se má pokusit Sportovce kontaktovat. Minimálně 
musí Dopingový komisař počkat 30 minut po určeném čase před tím, než odejde. 
Pokud se Sportovec nedostavil do doby než Dopingový komisař odejde, Dopingový 
komisař musí jednat podle požadavků v příloze A - Zkoumání možného Porušení 
povinností. 

 
5.4.8  Pokud se Sportovec dostaví do Místnosti dopingové kontroly po minimální čekací 

době a před tím, než Dopingový komisař odejde, Dopingový komisař se rozhodne, 
jestli má postupovat jako při možném Porušení povinností. Pokud je to vůbec možné, 
Dopingový komisař má provést odběr Vzorků a zdokumentovat detaily opožděného 
příchodu Sportovce do Místnosti dopingové kontroly.

 
5.4.9  Pokud Personál pro odběr vzorku zpozoruje, zatímco má Sportovce pod stálým 

dohledem, jakoukoliv událost, která by mohla ovlivnit test, Dopingový komisař musí 
podrobnosti nahlásit a zdokumentovat. Pokud se Dopingový komisař domnívá, že je 
to vhodné, Dopingový komisař se má řídit požadavky z přílohy A - Zkoumání 
možného Porušení povinností. 

 
6.0 Příprava na Odběr vzorku 
 
6.1 Cíl 
 
Připravit se na Odběr vzorku způsobem, který zajišťuje efektivní a úspěšný průběh odběru. 
 
6.2 Obecná ustanovení 



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

a) zavedení systému shromažďování údajů o Odběru vzorku; 
b) stanovení kritérií pro osoby, které mohou být přítomny během Odběru vzorku;
c) zajištění, aby Místnost dopingové kontroly splňovala minimální požadavky popsané 

v 6.3.2; 
d) zajištění, aby Materiál pro odběr vzorku, který používá ADO, splňoval minimální 

požadavky popsané v 6.3.4. 
 
6.3 Požadavky pro přípravu Odběru vzorku
 

6.3.1 ADO by měla zavést systém pro získávání veškerých informací nezbytných pro 
zajištění účinného průběhu Odběru vzorku, včetně speciálních požadavků k zajištění 
potřeb zdravotně postižených Sportovců, jak uvádí příloha B - Úpravy pro zdravotně 
postižené Sportovce. 

 
6.3.2  Dopingový komisař má použít Místnost dopingové kontroly, která přinejmenším 

zajišťuje soukromí Sportovce a je používána výhradně jako Místnost dopingové 
kontroly během Odběru vzorku. Dopingový komisař zaznamená významné odchylky 
od těchto požadavků. 

 
6.3.3  ADO stanoví kritéria pro osoby, které mohou být přítomny během Odběru vzorku 

kromě Personálu pro odběr vzorku. Tato kritéria musí minimálně zahrnovat: 
 

a) nárok Sportovce na doprovod zástupcem a/nebo tlumočníkem během Odběru 
vzorku až na vlastní poskytnutí Vzorku moči. 

 
b) nárok Nezletilého Sportovce, a nárok dohlížejícího Dopingového komisaře 

/Asistenta mít doprovod pro dohled, když Nezletilý Sportovec poskytuje Vzorek 
moči, aniž by doprovod přímo pozoroval poskytování Vzorku, ledaže to sám 
Nezletilý Sportovec vyžaduje. 

 
c) nárok zdravotně postiženého Sportovce na doprovod zástupcem jak udává příloha 

B - Úpravy pro zdravotně postižené Sportovce. 
 
d) nezávislý pozorovatel WADA, tam kde je to vhodné pro Program nezávislých 

pozorovatelů. Nezávislý pozorovatel WADA nemá přímo pozorovat poskytování 
Vzorku moči. 

 
6.3.4 Komisař bude používat pouze Materiál pro odběr vzorku, který je schválený ADO a 

který přinejmenším splňuje následující požadavky. Musí: 
 



a) mít jednoznačný systém číslování zabudovaný do všech lahviček, kontejnerů, 
zkumavek a jiných pomůcek, používaných k zaplombování Vzorku Sportovce; 

b) mít plombovací systém, na kterém je zřetelné jakékoliv porušení; 
c) zajistit, aby totožnost Sportovce nebyla zřejmá ze samotného materiálu; 
d) zajistit, aby byl veškerý materiál čistý a zaplombovaný před tím, než ho Sportovec 

použije. 
 
7.0 Průběh Odběru vzorku 
 
7.1 Cíl 
 
Provést Odběr vzorku způsobem, který zajišťuje neporušenost, bezpečnost a identitu Vzorku a 
respektuje soukromí Sportovce. 
 
7.2 Obecná ustanovení 
 
Odběr vzorku začíná vymezením celkové odpovědnosti za průběh Odběru vzorku a končí 
kompletní dokumentací o odběru Vzorků. 
 
Hlavní činnosti jsou: 

a) Příprava pro odběr Vzorku; 
b) Odběr Vzorku; a 
c) Dokumentování odběru Vzorku. 

 
7.3 Požadavky předcházející odběru Vzorku 
 

7.3.1 ADO je zodpovědná za celkový průběh Odběru vzorku s určitými odpovědnostmi 
přenesenými na Dopingového komisaře.

 
7.3.2 Dopingový komisař zajistí, aby byl Sportovec poučen o jeho/jejích právech a 

povinnostech jak je stanoveno v 5.4.1. 
 
7.3.3 Dopingový komisař musí poskytnout Sportovci příležitost doplnit tekutiny. 
 
7.3.4 Sportovec smí opustit Místnost dopingové kontroly pouze za stálého dohledu 

Dopingového komisaře/Asistenta a se svolením Dopingového komisaře. Dopingový 
komisař zváží, zda je přijatelný požadavek Sportovce opustit Místnost dopingové 
kontroly, jak je stanoveno v 5.4.5 a 5.4.6, až do doby, kdy je Sportovec schopen 
poskytnout Vzorek. 

 
7.3.5  Pokud dá Dopingový komisař Sportovci souhlas opustit Místnost dopingové 

kontroly, Dopingový komisař se domluví se Sportovcem na: 
 

a) účelu, za jakým Sportovec opouští Místnost dopingové kontroly; a 
b) době návratu (nebo návratu na dokončení dohodnuté činnosti). 

 



 Dopingový komisař zdokumentuje tuto informaci a skutečný čas odchodu a příchodu 
Sportovce. 

 
7.4 Požadavky na odběr Vzorku 
 

7.4.1  Dopingový komisař odebírá Vzorek od Sportovce podle následujícího postupu/ů pro 
určitý typ odběru Vzorku: 

 
a) příloha C: Odběr Vzorků moči 
b) příloha D: Odběr Vzorků krve 

 
7.4.2  Jakékoliv chování Sportovce a/nebo osob spolčených se Sportovcem nebo odchylek, 

které mohou ohrozit odběr Vzorků, se má zaznamenat. Pokud je to vhodné, ADO 
a/nebo Dopingový komisař se začne řídit podle Přílohy A - Zkoumání možného 
Porušení povinností. 

 
7.4.3  Pokud jsou pochyby, co se týká původu nebo pravosti Vzorku, Sportovec bude 

požádán o poskytnutí dalšího Vzorku. Pokud Sportovec odmítne poskytnout další 
Vzorek, Dopingový komisař se začne řídit podle Přílohy A - Zkoumání možného 
Porušení povinností. 

 
7.4.4.  Dopingový komisař musí Sportovci poskytnout příležitost zdokumentovat jakékoliv 

připomínky k provedenému procesu. 
 
7.4.5  V průběhu Odběru vzorku musí být minimálně zaznamenány následující informace: 
 

a) datum, čas a typ výzvy (Testování bez předchozího oznámení, po předchozím 
oznámení, Při soutěži a Mimo soutěž); 

b) datum a čas poskytnutí Vzorku; 
c) jméno Sportovce; 
d) datum narození Sportovce; 
e) pohlaví Sportovce; 
f) adresa bydliště a telefonní číslo Sportovce; 
g) sport a disciplína Sportovce; 
h) číslo kódu Vzorku; 
i) jméno a podpis Asistenta, který dohlížel při poskytování Vzorku moči; 
j) jméno a podpis Dopingového komisaře pro odběr krve, který odebíral Vzorek 

krve, pokud se odebíral; 
k) informace o Vzorku požadované laboratoří; 
l) Sportovcem nahlášené konzumované léky a doplňky výživy a detaily poslední 

transfuze krve, pokud nějaké byly, během stanovené lhůty určené laboratoří; 
m) jakékoliv odchylky v postupu odběru; 
n) poznámky nebo námitky Sportovce, týkající se průběhu procesu, pokud nějaké 

jsou; 
o) jméno a podpis Sportovce; 
p) jméno a podpis doprovodu Sportovce, pokud je požadováno; a 
q) jméno a podpis Dopingového komisaře. 



7.4.6  Sportovec a Dopingový komisař podepíšou příslušnou dokumentaci, aby vyjádřili 
souhlas, že dokumentace přesně vyjadřuje detaily Odběru vzorku Sportovce, včetně 
jakýchkoliv námitek zaznamenaných Sportovcem. Doprovod Sportovce podepíše 
dokumenty jménem Sportovce pokud je Sportovec Nezletilý. Jiné přítomné osoby, 
které měly formální roli během Odběru vzorku Sportovce, mohou též podepsat 
dokumenty jako svědci procesu. 

 
7.4.7  Dopingový komisař poskytne Sportovci kopii protokolu Odběru vzorku podepsanou 

Sportovcem. 
 
8.0 Bezpečnost/administrativa po odběru Vzorků 
 
8.1 Cíl 
 
Zajistit, aby všechny Vzorky odebrané v Místnosti dopingové kontroly a dokumentace odběru 
Vzorků byly bezpečně uloženy před jejich přesunem z Místnosti dopingové kontroly. 
 
8.2 Obecná ustanovení 
 
Administrativa po testování začíná okamžikem kdy Sportovec opustil Místnost dopingové 
kontroly, poté co poskytl Vzorek a končí přípravou všech odebraných Vzorků a dokumentace pro 
převoz. 
 
8.3 Požadavky pro bezpečnost/ administrativu po odběru Vzorků 
 

8.3.1  ADO stanoví kritéria zaručující, že každý zaplombovaný Vzorek bude skladován 
způsobem, který chrání jeho neporušenost, identitu a bezpečnost před přesunem z 
Místnosti dopingové kontroly. Dopingový komisař zajistí aby byl každý Vzorek 
skladovaný v souladu s těmito kritérii. 

 
8.3.2 Všechny odebrané Vzorky budou bez výjimky poslány na analýzu do laboratoře 

akreditované nebo jinak schválené WADA. 
 
8.3.3 ADO/Dopingový komisař vypracují systém zajišťující, aby byla dokumentace pro 

každý zaplombovaný Vzorek zkompletována a bylo s ní bezpečně zacházeno. 
 
8.3.4 ADO vypracuje, pokud je to požadováno, systém zajišťující, aby byly instrukce pro 

typ analýzy, který se má provádět, poskytnuty laboratoři akreditované nebo jinak 
schválené WADA. 

 
 

9.0 Převoz Vzorků a dokumentace 
 
9.1 Cíl 

a) Zajistit, aby Vzorky a příslušná dokumentace byly dodány do laboratoře, akreditované 
nebo jinak schválené WADA ve vhodném stavu pro vykonání nezbytné analýzy; a 



b) Zajistit aby Dopingový komisař poslal dokumentaci z Odběru vzorku do ADO 
zabezpečenou a včas. 

 
9.2 Obecná ustanovení 
 
Přeprava začíná okamžikem, kdy zaplombované Vzorky a dokumentace opustí Místnost 
dopingové kontroly a končí potvrzeným obdržením Vzorků a dokumentace z odběru Vzorků na 
místě určení. 
 
Hlavní činnosti jsou sjednání bezpečného převozu Vzorků a příslušné dokumentace do laboratoře 
akreditované nebo jinak pověřené WADA a zorganizování bezpečného převozu dokumentace 
z odběru Vzorků do ADO. 
 
9.3 Požadavky pro převoz Vzorků a dokumentace 
 

9.3.1  ADO schválí systém převozu který zaručuje, že Vzorky a dokumentace budou 
přepraveny způsobem ochraňujícím jejich neporušenost, identitu a bezpečnost. 

 
9.3.2  ADO vypracuje systém pro zaznamenání Řetězce předávání vzorku a dokumentace 

odběru Vzorků, který zahrnuje potvrzení, že Vzorky a dokumentace odběru Vzorků 
byly doručeny na místo určení. 

 
9.3.3  Zaplombované Vzorky se vždy přepravují do laboratoře akreditované nebo jinak 

schválené WADA co nejdříve jak je to možné po dokončení Odběru vzorku, s 
využitím systému přepravy, který schválila ADO. 

 
9.3.4  Dokumentace identifikující Sportovce nesmí být přiložena ke Vzorkům nebo 

k dokumentaci, která byla poslána do laboratoře akreditované nebo jinak schválené 
WADA. 

 
9.3.5  Dopingový komisař posílá veškerou dokumentaci týkající se Odběru vzorku do ADO 

co nejdříve, jak je to možné po dokončení Odběru vzorku, pomocí systému přepravy, 
který schválila ADO. 

 
9.3.6  ADO zkontroluje Řetězec předávání vzorku, pokud nebyl potvrzen příjem buď 

Vzorků s příslušnou dokumentací nebo příslušné dokumentace na místě určení nebo 
pokud mohlo dojít k porušení integrity nebo identity Vzorku během přepravy. 
V tomto případě ADO zváží, zda bude Vzorek zrušen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



TŘETÍ ČÁST: PŘÍLOHY 
 
Příloha A – Zkoumání možného Porušení povinností
 
A.1  Cíl 
 
Zajistit, aby byly zjištěny, zváženy a zdokumentovány veškeré události, ke kterým došlo před, 
během nebo po Odběru vzorku, které mohou vést k Porušení povinností.
 
A.2  Působnost 
 
Zkoumání možného Porušení povinností začíná v okamžiku, když ADO nebo Dopingový 
komisař zaznamenají události, které mohou zpochybnit test Sportovce a končí, když ADO 
podnikne příslušné doplňující šetření založené na výsledcích ze zkoumání možného Porušení 
povinností. 
 
A.3  Zodpovědnost 
 

A.3.1  ADO je zodpovědná za zabezpečení, že: 
 

a) jakékoliv události, které mohou zpochybnit test Sportovce, jsou zvažovány pro 
rozhodnutí, zda nastalo možné Porušení povinností; 

b) všechny důležité informace, včetně informací z bezprostředního okolí, pokud je to 
vhodné, jsou podle možností získávány co nejdříve, aby se zajistilo, že všechny 
údaje o této záležitosti mohou být nahlášeny a uvedeny jako možné podklady; a 

c) příslušná dokumentace k nahlášení každého možného Porušení povinností je 
zkompletována. 

 
A.3.2  Personál pro odběr vzorku je zodpovědný za nahlášení jakékoliv události, která může 

ohrozit test Dopingovému komisaři a Dopingový komisař je zodpovědný za 
nahlášení takovéto události ADO. 

 
A.4  Požadavky 
 

A.4.1  Jakékoliv události, které mohou zpochybnit test, musí být podle možností nahlášeny 
co nejdříve. 

 
A.4.2  Pokud může událost zpochybnit test, Sportovec musí být obeznámen pokud možno: 

a) o možných důsledcích; 
b) že ADO bude zkoumat možné Porušení povinností a podnikne další příslušné 

kroky. 
 
A.4.3 Nezbytné informace o možném Porušení povinností by se měly z příslušných zdrojů 

získávat co nejdříve a ihned zaznamenávat. 
 
A.4.4 Pokud je to možné, měl by být dokončen Odběru vzorku Sportovce. 
 



A.4.5 ADO zavede systém, který zajistí při nakládání s výsledky zohlednění závěrů šetření 
možného Porušení povinností a pokud možno tyto závěry zohlední pro další plánování a 
Testování. 
 
 
 
Příloha B - Úpravy pro zdravotně postižené Sportovce 
 
B.1  Cíl 
 
Zajistit co nejlepší obstarání speciálních potřeb zdravotně postižených Sportovců s ohledem na 
poskytnutí Vzorku. 
 
B.2  Působnost 
 
Rozsah zjišťování, zda zohlednit úpravy, začíná zjištěním, že se odběr Vzorků týká zdravotně 
postižených Sportovců a končí nezbytnými možnými úpravami procedur odběru Vzorků a 
materiálu pro tyto Sportovce. 
 
B.3  Zodpovědnost 
 
ADO je podle možností zodpovědná za zajištění, že Dopingový komisař má všechny informace a Materiál pro 
odběr vzorku nezbytný pro vykonání Odběru vzorku u zdravotně postiženého Sportovce. Dopingový komisař nese 
odpovědnost za odběr Vzorků. 
 
B.4  Požadavky 
 

B.4.1  Všechny aspekty předání výzvy a odběru Vzorků u zdravotně postižených Sportovců 
se budou provádět v souladu se standardním předáním výzvy a procedurami odběru 
Vzorků, pokud nejsou nutné úpravy vzhledem k postižení Sportovce. 

 
B.4.2  Při plánování nebo sjednávání odběru Vzorků musí ADO a Dopingový komisař 

zohlednit, jestli bude odběr Vzorků u zdravotně postiženého Sportovce, který může 
vyžadovat úpravy standardních procedur předání výzvy nebo odběru Vzorků včetně 
Materiálu pro odběr vzorku a včetně příslušenství. 

 
B.4.3  Dopingový komisař bude mít pravomoc k provádění možných úprav podle 

požadavků situace a pokud takovéto úpravy nebudou ohrožovat identitu, bezpečnost 
nebo neporušenost Vzorku. 

 
B.4.4  U tělesně postižených Sportovců nebo Sportovců s postižením smyslů, může 

Sportovci během Odběru vzorku pomáhat jeho doprovod nebo Personál pro odběr 
vzorku pověřený Sportovcem a schválený Dopingovým komisařem. 

 



B.4.5  U mentálně postižených Sportovců musí ADO nebo Dopingový komisař určit, zda 
Sportovec musí mít doprovod při Odběru vzorku a jaký druh pomoci musí doprovod 
poskytovat. Další pomoc může poskytnout doprovod nebo Personál pro odběr vzorku 
během Odběru vzorku pokud je pověří Sportovec a schválí Dopingový komisař. 

 
B.4.6  Dopingový komisař může rozhodnout o použití alternativního Materiálu pro odběr 

vzorku nebo příslušenství, pokud je to vyžadováno, aby Sportovec mohl poskytnout 
Vzorek, pokud nebude ovlivněna identita, bezpečnost a neporušenost Vzorku. 

 
B.4.7  Sportovci, kteří používají systémy sběru moči nebo systémy cévkování musí 

odstranit zbytky moči z takovýchto systémů předtím, než poskytnou Vzorek moči pro 
analýzu. 

 
B.4.8 Dopingový komisař zaznamená úpravy, které udělal vzhledem ke standardním 

procedurám odběru Vzorků pro zdravotně postižené Sportovce, včetně jakýchkoliv 
vhodných úprav specifikovaných u činností výše zmíněných. 

 
 

 

Příloha C – Odběr Vzorků moči 
 
C.1  Cíl 
 
Odběr moči Sportovce způsobem, který zajišťuje: 
 

a) dodržování důležitých principů mezinárodně uznávaných standardních opatření 
zdravotní péče tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost Sportovce ani Personálu 
pro odběr vzorku; 

b) Vzorek odpovídá kvalitou a kvantitou laboratorním standardům; 
c) Vzorek je jasně a přesně identifikován; a 
d) Vzorek je bezpečně zaplombován. 

 
C.2  Působnost 
 
Odběr Vzorku moči začíná ujištěním, že je Sportovec informován o požadavcích na odběr Vzorku 
a končí zlikvidováním zbytku moči na konci Odběru vzorku Sportovce. 
 
C.3 Zodpovědnost 
 
Dopingový komisař nese zodpovědnost za správný odběr, identifikaci a zaplombování každého 
Vzorku. Dopingový komisař/Asistent je zodpovědný za přímé sledování při poskytování Vzorku 
moči. 
 
C.4  Požadavky 
 



C.4.1  Dopingový komisař zajistí, aby byl Sportovec informován o požadavcích na odběr 
Vzorku, včetně jakýchkoliv úprav stanovených v příloze B - Úpravy pro zdravotně 
postižené Sportovce. 

 
C.4.2  Dopingový komisař zajistí, aby si mohl Sportovec vybrat z příslušného materiálu pro 

odebírání Vzorku. Pokud povaha postižení Sportovce vyžaduje, že se musí použít 
další nebo jiný materiál, jak je stanoveno v příloze B - Úpravy pro zdravotně 
postižené Sportovce, Dopingový komisař zkontroluje tento materiál, aby se ujistil, že 
neovlivní identitu nebo neporušenost Vzorku. 

 
C.4.3  Dopingový komisař dá pokyn Sportovci, aby vybral nádobku na odběr. 
 
C.4.4  Když si Sportovec vybere nádobku na odběr, Dopingový komisař mu dá pokyn, aby 

zkontroloval, že plomby na veškerém dalším vybraném Materiálu pro odběr vzorku, 
který přímo uchovává Vzorek moči, jsou nepoškozené a materiál nebyl porušen. 
Pokud není Sportovec spokojen s vybraný materiálem, může si vybrat jiný. Pokud 
není Sportovec spokojen s žádným materiálem, který je pro výběr  
k dispozici, Dopingový komisař to musí zaznamenat. Pokud Dopingový komisař 
nesouhlasí s názorem Sportovce, že je nabízený materiál pro výběr nevyhovující, dá 
Sportovci pokyn k pokračování v Odběru vzorku. Pokud Dopingový komisař 
souhlasí s důvody, které Sportovec uvedl v tvrzení, že veškerý materiál, který je 
k dispozici je nevyhovující, Dopingový komisař musí zakončit odběr Vzorku moči 
Sportovce a toto musí Dopingový komisař zaznamenat. 

 
C.4.5  Sportovec musí mít kontrolu nad odbírací nádobkou a jakýmkoliv Vzorkem, který 

poskytl dokud není Vzorek zaplombován, ledaže by byla vyžadována asistence kvůli 
postižení Sportovce jak stanovuje příloha B - Úpravy pro zdravotně postižené 
Sportovce. 

 
C.4.6  Dopingový komisař/Asistent, který je svědkem poskytování Vzorku, musí být 

stejného pohlaví jako Sportovec poskytující Vzorek. 
 
C.4.7  Dopingový komisař/Asistent a Sportovec se musí odebrat do prostoru zaručujícího 

soukromí pro poskytování Vzorku. 
 
C.4.8  Dopingový komisař/Asistent musí sledovat, že Vzorek opouští tělo Sportovce a 

svědectví zaznamená písemně. 
 
C.4.9  Dopingový komisař musí použít příslušné laboratorní směrnice, aby před Sportovcem 

ověřil, že množství Vzorku moči splňuje laboratorní požadavky na analýzu. 
 
C.4.10  Pokud je množství Vzorku nedostatečné, Dopingový komisař musí provést 

proceduru odběru Vzorku s nedostatečným množstvím moči, jak je předepsáno v 
příloze E - Vzorky moči - nedostatečné množství. 

 
C.4.11  Dopingový komisař dá Sportovci pokyn k výběru sady pro odběr Vzorku 

obsahující lahvičky A a B v souladu s C.4.4. 



 
C.4.12  Když byla vybrána sada pro odběr Vzorků, Dopingový komisař a Sportovec 

zkontrolují, že si všechna čísla kódů odpovídají a že toto číslo kódu je Dopingovým 
komisařem přesně zaznamenáno. 

 
C.4.13 Sportovec nalije laboratoří předepsané odpovídající minimální množství moči do 

lahvičky B a pak naplní lahvičku A, jak je nejvíce možné. Sportovec pak naplní 
lahvičku B zbylou močí, jak je nejvíce možné. Sportovec zajistí, aby bylo necháno 
malé množství moči v odbírací nádobce. 

 
C.4.14  Sportovec zaplombuje lahvičky podle instrukcí Dopingového komisaře. 

Dopingový komisař zkontroluje za přímého dohledu Sportovce, zda byly lahvičky 
pořádně zaplombovány. 

 
C.4.15 Dopingový komisař použije příslušné laboratorní směrnice pro pH a specifickou 

hmotnost, aby otestoval zbylou moč v odbírací nádobce k určení, zda Vzorek 
odpovídá laboratorním standardům. Pokud neodpovídá, pak se Dopingový komisař 
řídí přílohou F - Vzorky moči - Vzorky, které neodpovídají standardům pro pH a 
specifickou hmotnost. 

 
C.4.16  Dopingový komisař zajistí, aby veškerá zbylá moč, která nebude poslána pro 

analýzu, byla odstraněna za přímého dohledu Sportovce. 
 
 
 

Příloha D - Odběr Vzorků krve 
 
D.1  Cíl 
 
Odebírat Vzorek krve Sportovce způsobem, který zajišťuje: 
 

a) že není ohroženo zdraví a bezpečnost Sportovce a Personálu pro odběr vzorku; 
b) že Vzorek odpovídá kvalitou a kvantitou příslušným laboratorním směrnicím; 
c) Vzorek je jasně a přesně identifikován; a 
d) Vzorek je bezpečně zaplombován. 

 
D.2  Působnost 
 
Odběr Vzorku krve začíná ujištěním, že Sportovec je informován o požadavcích na odběr Vzorku 
a končí vhodným uskladněním Vzorku před tím, než je odeslán na analýzu do laboratoře 
akreditované nebo jinak schválené WADA. 
 
D.3  Zodpovědnost 
 

D.3.1  Dopingový komisař nese odpovědnost za zajištění že: 
a) každý Vzorek je správně odebrán, identifikován a zaplombován; a 



b) všechny Vzorky byly vhodně uskladněny a odeslány v souladu s příslušnými 
laboratorními směrnicemi. 

 
D.3.2 Komisař pro odběr krve má zodpovědnost za odběr Vzorku krve, odpovídání na 

otázky související s odběrem během poskytování Vzorku a vhodnou likvidaci 
použitého materiálu na odběr krve, který není vyžadován na dokončení Odběru 
vzorku. 

 
D.4  Požadavky 
 

D.4.1  Procedury zahrnující práci s krví musí být v souladu s příslušnými principy 
mezinárodně uznávaných standardních opatření zdravotní péče. 

 
D.4.2 Materiál pro odběr vzorku krve musí obsahovat buď zkumavku pro Vzorek A, nebo 

zkumavku pro Vzorek A a zkumavku pro Vzorek B. Pokud odběr Vzorku sestává 
výlučně z krve pak, pokud je to požadováno, bude odebrán Vzorek B a bude použit 
jako potvrzovací. 

 
D.4.3  Dopingový komisař zajistí, aby byl Sportovec informován o požadavcích na odběr 

Vzorku, včetně jakýchkoliv úprav, jak je stanoveno v příloze B - Úpravy pro 
zdravotně postižené Sportovce. 

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

poskytnut Vzorek. 
 
D.4.5  Dopingový komisař zajistí, aby byly Sportovci poskytnuty pohodlné podmínky 

včetně setrvání v relaxační pozici nejméně 10 minut před poskytnutím Vzorku. 
 
D.4.6  Dopingový komisař dá Sportovci pokyn k výběru sady pro odběr Vzorku a 

zkontroluje, že nebyl porušen zaplombovaný materiál a plomby jsou nepoškozené. 
Pokud není Sportovec spokojen s vybranou sadou, může si vybrat jinou. Pokud není 
Sportovec spokojen s žádnou sadou a jiné nejsou k dispozici, Dopingový komisař to 
musí zaznamenat. 

 
 Pokud Dopingový komisař nesouhlasí s názorem Sportovce, že ani jedna 

z nabízených sad pro výběr není vyhovující, dá Sportovci pokyn k pokračování 
v Odběru vzorku.

 
 Pokud Dopingový komisař souhlasí důvody, které Sportovec uvedl, že všechny sady, 

které jsou k dispozici, jsou nevyhovující, Dopingový komisař musí zakončit odběr 
Vzorku krve Sportovce a toto musí Dopingový komisař zaznamenat. 

 
D.4.7  Když byla sada pro odběr Vzorků vybrána, Dopingový komisař a Sportovec 

zkontrolují, že si všechny čísla kódů odpovídají a že toto číslo kódu je Dopingovým 
komisařem přesně zaznamenáno. 

 



 Pokud Sportovec zjistí, že čísla nejsou shodná, Dopingový komisař vyzve Sportovce 
k výběru jiné sady v souladu s D.4.5. Dopingový komisař tuto událost zaznamená. 

 
D.4.8  Komisař pro odběr krve musí kůži očistit sterilním desinfekčním hadříkem nebo 

tamponem na místě, kde není pravděpodobné nepříznivé ovlivnění Sportovce nebo 
jeho výkonnosti a v případě potřeby použije škrtidlo. Komisař pro odběr krve 
odebere Vzorek krve z povrchové žíly do konečné odbírací nádobky. Pokud je 
použito škrtidlo, musí se odstranit neprodleně po napíchnutí žíly. 

 
D.4.9  Odebrané množství krve musí být přiměřené pro splnění příslušných laboratorních 

požadavků vzhledem k analýze Vzorku, která se bude provádět. 
 
D.4.10  Pokud je množství krve, které může být Sportovci odebrané na první pokus 

nedostatečné, Komisař pro odběr krve proceduru zopakuje. Budou maximálně tři 
pokusy. Pokud by se všechny pokusy nevydařily, pak bude Komisař pro odběr krve 
informovat Dopingového komisaře. Dopingový komisař zakončí odběr Vzorku krve, 
a zaznamená toto a důvody pro ukončení odběru. 

 
D.4.11  Komisař pro odběr krve obváže místo vpichu. 
 
D.4.12  Komisař pro odběr krve zlikviduje materiál použitý pro odběr krevního Vzorku, 

který není nutný pro dokončení Odběru vzorku. 
 
D.4.13  Sportovec zaplombuje jeho/její Vzorek do odběrové sady Vzorků, jak mu ukáže 

Dopingový komisař. Dopingový komisař před Sportovcem zkontroluje, zda je 
zaplombování vyhovující.  

 
D.4.14  Před analýzou musí být zaplombovaný Vzorek uchováván v chladnu, ale ne 

v mrazu v Místnosti dopingové kontroly nebo musí být odeslán na analýzu do 
laboratoře akreditované nebo jinak pověřené WADA. 

 
 
 
Příloha E - Vzorky moči - Nedostatečné množství 
 
E.1  Cíl 
 
Zajistit, aby v případě, kdy bylo poskytnuto nedostatečné množství moči, byly provedeny 
příslušné procedury. 
 
E.2  Působnost 
 
Procedura začíná informováním Sportovce, že množství Vzorku nebylo dostatečné a končí 
poskytnutím dostatečného množství Vzorku. 
 
E.3  Zodpovědnost 
 



Dopingový komisař je zodpovědný za prohlášení, že množství Vzorku je nedostatečné a za odběr 
dodatečného Vzorku/ů, k získání dostatečného množství kombinovaného Vzorku. 
 
E.4  Požadavky 
 

E.4.1  Pokud nemá odebraný Vzorek dostatečné množství, Dopingový komisař informuje 
Sportovce, že bude odebrán další Vzorek, aby se splnily patřičné laboratorní 
požadavky na množství. 

 
E.4.2  Dopingový komisař dá Sportovci pokyn, aby si vybral Materiál pro odběr vzorku s 

nedostatečným množstvím moči v souladu s C.4.4. 
 
E.4.3  Komisař pak vyzve Sportovce, aby otevřel příslušný materiál, přelil nedostatečné 

množství Vzorku do kontejneru a zaplomboval podle pokynů Dopingového komisaře. 
Dopingový komisař zkontroluje za přímého dohledu Sportovce, že byl kontejner 
správně zaplombován. 

 
E.4.4  Dopingový komisař a Sportovec zkontrolují, že Dopingový komisař přesně 

zaznamenal číslo kódu materiálu, objem a identitu Vzorku s nedostatečným 
množstvím moči. Buď Sportovec nebo Dopingový komisař bude mít pod kontrolou 
zaplombovaný Vzorek s nedostatečným množstvím moči. 

 
E.4.5  Zatímco Sportovec čeká na poskytnutí dodatečného Vzorku, musí zůstat pod stálým 

dohledem a musí mít příležitost doplnit tekutiny. 
 
E.4.6  Když je Sportovec schopen poskytnout další Vzorek, procedury pro odběr Vzorku 

budou opakovány, jak je předepsáno v příloze C - Odběr Vzorků moči, dokud není 
poskytnuto dostatečné množství moči smícháním počátečního a dodatečného 
Vzorku/ů. 

 
E.4.7  Když je Dopingový komisař spokojen s poskytnutým dostatečným množstvím moči, 

Dopingový komisař a Sportovec zkontrolují neporušenost plomb/y na 
kontejneru/rech pro Vzorek s nedostatečným množstvím moči obsahujícím/cích dříve 
poskytnutý Vzorek/ky. Jakékoliv porušení plomb/y Dopingový komisař zaznamená a 
to se bude vyšetřovat podle přílohy A - Zkoumání možného Porušení povinností. 

 
E.4.8  Dopingový komisař pak vyzve Sportovce, aby porušil plombu/y a smíchal Vzorky a 

zajistil tak, že další Vzorky jsou postupně přidávány k prvnímu odebranému Vzorku, 
dokud není splněno požadované množství. 

 
E.4.9  Dopingový komisař a Sportovec pak pokračují s C.4.11. 

 
 
 

Příloha F - Vzorky moči - Vzorky které nesplňují laboratorní směrnice 
                 pro pH nebo specifickou hmotnost 



 
F.1 Cíl 
 
Zajistit, aby byly vykonány následující procedury, pokud Vzorek moči nesplňuje laboratorní 
směrnice pro pH nebo specifickou hmotnost. 
 
F.2 Působnost 
 
Pracovní proces začíná, když Dopingový komisař informuje Sportovce, že je požadován další 
Vzorek a končí odběrem Vzorku, který splňuje laboratorní směrnice pro pH a specifickou 
hmotnost nebo příslušnými následnými kroky ze strany ADO, pokud je to požadováno. 
 
F.3 Zodpovědnost 
 
ADO je zodpovědná za stanovení kritérií pro počet dalších Vzorků, které se mají odebrat při 
Odběru vzorku Sportovce. Pokud dodatečné odebrané Vzorky nesplňují příslušné laboratorní 
směrnice pro analýzu, ADO je zodpovědná za vypsání nového Odběru vzorku pro Sportovce a 
pokud se to požaduje, podnikne další patřičné akce. 
 
Dopingový komisař je zodpovědný za odběr dalšího Vzorku/ů v souladu s kritérii od ADO. 
 
F.4 Požadavky 
 

F.4.1 ADO stanoví kritéria pro počet dodatečných Vzorků, které má Dopingový komisař 
odebrat poté, co určí, že Vzorek Sportovce pravděpodobně nesplní příslušné 
laboratorní směrnice pro pH nebo specifickou hmotnost. 

F.4.2  Dopingový komisař informuje Sportovce o jeho/její povinnosti poskytnout další 
Vzorek. 

 
F.4.3  Zatímco Sportovec čeká na poskytnutí dodatečného Vzorku, musí zůstat pod stálým 

dohledem. 
 
F.4.4  Když je Sportovec schopen poskytnout další Vzorek, Dopingový komisař opakuje 

procedury pro odběr Vzorku, jak je předepsáno v příloze C - Odběr Vzorků moči a 
v souladu s kritérii od ADO pro počet dodatečných Vzorků, které mají být odebrány, 
jak je stanoveno v F.4.1. 

 
F.4.5  Dopingový komisař zaznamená, že odebrané Vzorky patří jedinému Sportovci a 

pořadí, ve kterém byly Vzorky poskytovány. 
 
F.4.6  Dopingový komisař pak pokračuje s C.4.16. 
 
F.4.7  Pokud příslušná laboratoř určí, že ani jeden ze Vzorků Sportovce nesplňuje 

laboratorní požadavky pro pH a specifickou hmotnost a toto není způsobeno 
přirozenými příčinami, ADO naplánuje co nejdříve jiný Odběru vzorků pro 
Sportovce jako Cílené testování. 

 



F.4.8  Pokud při Odběru vzorků z Cíleného testování také vzniknou Vzorky, které nesplňují 
laboratorní požadavky pro pH a specifickou hmotnost, ADO musí vyšetřit možné 
porušení antidopingových pravidel. 

 
 
 

Příloha G - Požadavky na Personál pro odběr vzorku
 
G.1 Cíl 
 
Zajistit, aby neměl Personál pro odběr vzorku konflikt zájmů a měl přiměřenou kvalifikaci a 
zkušenosti s prováděním odběrů Vzorků. 
 
G.2 Působnost 
 
Požadavky na Personál pro odběr vzorku začínají přípravou nezbytných oprávnění pro Personál 
pro odběr vzorku a končí poskytnutím identifikovatelné akreditace. 
 
G.3 Zodpovědnost 
 
ADO nese zodpovědnost za všechny aktivity definované v této příloze G. 
 
G.4 Požadavky - kvalifikace a školení 
 

G.4.1 ADO určí nezbytné kompetence a kvalifikační požadavky pro pozice Dopingového 
komisaře, Asistenta a Komisaře pro odběr krve. ADO připraví pracovní požadavky 
na veškerý Personál pro odběr vzorku, které vymezí jejich náležité zodpovědnosti. 
Přinejmenším: 
a) Personál pro odběr vzorku musí být dospělého věku; 
b) Komisaři pro odběr krve musí mít příslušnou kvalifikaci a praktické zkušenosti 

požadované k odběru krve ze žíly. 
 

G.4.2  ADO zajistí, aby Personál pro odběr vzorku, u něhož by mohlo dojít ke konfliktu 
zájmů při Testování kteréhokoliv Sportovce, který může poskytovat Vzorek, nebyl 
pověřen pro daný Odběr vzorku. Má se za to, že by mohlo dojít ke konfliktu zájmů u 
Personálu pro odběr vzorku, pokud je: 
a) angažován ve sportu, ve kterém se bude provádět Testování; nebo 
b) v jakémkoliv vztahu ke Sportovci nebo je zaangažován do osobních záležitostí 

Sportovce, který může poskytovat Vzorek při daném Odběru vzorku. 
 
G.4.3  ADO zavede systém, který zajistí, aby byl Personál pro odběr vzorku náležitě 

kvalifikovaný a vyškolený vykonávat své povinnosti. 
 
G.4.4  Školící program pro Asistenty a Komisaře pro odběr krve musí přinejmenším 

zahrnovat všechny příslušné požadavky testovacího procesu a seznámení se s 
příslušnými standardními opatřeními zdravotní péče. 



 
G.4.5  Školící program pro Dopingové komisaře musí přinejmenším zahrnovat: 

a) obsáhlé teoretické školení různých typů testování týkající se pozice Dopingového 
komisaře; 

 
b) jedno sledování všech činností dopingové kontroly, které se vztahují k 

požadavkům v tomto standardu, pokud možno přímo při Odběru vzorku; 
 
c) uspokojivé předvedení jednoho skutečného kompletního Odběru Vzorku pod 

dohledem kvalifikovaného Dopingového komisaře nebo někoho obdobného. 
Vlastní poskytování Vzorku nesmí být zařazeno do zmíněného dohledu. 

 
G.4.6 ADO bude uchovávat záznamy o vzdělávání, školení, schopnostech a zkušenostech. 

 
G.5  Požadavky - akreditace, re-akreditace a pověření 
 

G.5.1  ADO zavede systém pro akreditaci a re-akreditaci Personálu pro odběr vzorků. 
 
G.5.2  ADO zajistí, aby před udělením akreditace Personál pro odběr vzorku ukončil školící 

program a byl obeznámen s požadavky v tomto testovacím standardu. 
 
G.5.3 Akreditace může být platná maximálně na dva roky. Personál pro odběr vzorku je 

povinen opakovat kompletní školicí program, pokud se neúčastnil odběru Vzorků 
během jednoho roku před re-akreditací. 

 
G.5.4 Pouze Personál pro odběr vzorku, který má akreditaci uznávanou ADO, smí být 

ADO pověřen k provádění odběru Vzorku jménem ADO. 
 
G.5.5 Dopingoví komisaři mohou osobně vykonávat jakékoliv činnosti zahrnuté do Odběru 

vzorku s výjimkou odběru krve pokud k tomu nejsou speciálně vyškoleni, nebo 
mohou pověřit Asistenta  
k vykonávání speciálních činností, které zapadají do schválených úkolů Asistenta. 

 
 


