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ÚVOD
Mezinárodní automobilová federace (dále „FIA“) přistoupila ke Světovému 
antidopingovému kodexu (dále „Kodex“) Světové antidopingové federace (dále „WADA“) 
dne 1. prosince 2010.
Principy a povinná ustanovení Kodexu byly začleněny do Antidopingového řádu FIA
(dále „Řád“).
Řád má chránit základní právo sportovců účastnit se sportovních akcí bez dopingu, 
propagovat zdraví a zaručit sportovcům spravedlnost, bezpečnost a rovnost 
v automobilovém sportu.
Dopad
Řád se vztahuje na FIA, na každou ASN a na každého účastníka aktivit FIA nebo ASN
na základě jeho postavení člena, jeho akreditace nebo jeho účasti na činnostech nebo 
podnicích FIA nebo ASN.
ASN musí garantovat, že všichni sportovci, kterým je vydána mezinárodní licence FIA, 
přijmou tento Řád, konkrétně tak, že jim dá podepsat formulář uznání a přijetí, který je 
uveden v dodatku C.
Každá ASN se musí ujistit, že všechny kontroly prováděné na národní úrovni u jejích 
členů jsou v souladu s Řádem. V některých zemích ASN sama provádí dopingovou 
kontrolu popsanou v Řádu. V jiných zemích je odpovědnost za dopingové kontroly
příslušející ASN, nebo její část, delegována nebo přidělena stanovami nebo dohodou 
národní antidopingové organizaci. V těchto zemích se musí reference obsažené v Řádu 
a týkající se ASN případně aplikovat na odpovědnou národní antidopingovou organizaci.
Řád se vztahuje na všechny dopingové kontroly, které spadají do jurisdikce FIA a ASN.
Definice
Termíny definované v dodatku A jsou v Řádu uvedeny kurzívou.
Pozn.: Pro účely Řádu a kvůli stručnosti se zájmeno v mužském rodě používá 
k označení osoby obou pohlaví.

ČLÁNEK 1 - DEFINICE DOPINGU
Doping je definován jako jedno nebo více porušení antidopingových pravidel uvedených 
v článku 2.1 až 2.8 Řádu.

ČLÁNEK 2 - PORUŠOVÁNÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL
Sportovci nebo jiné osoby jsou povinni vědět, co představuje porušení antidopingových 
pravidel a znát látky a metody uvedené na Seznamu zakázaných látek a metod.
Za porušení antidopingových pravidel se pokládá:
2.1 Přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů nebo jejích markerů ve vzorku 
poskytnutém sportovcem
2.1.1 Každý sportovec je povinen zajistit, aby žádná zakázaná látka nevnikla do jeho 

těla. Sportovci jsou odpovědní za jakoukoli zakázanou látku, nebo její metabolity
nebo markery, jejichž přítomnost je zjištěna v jejich vzorcích. Z toho plyne, že 
k tomu, aby došlo k porušení antidopingových pravidel podle článku 2.1, není 
nutné, aby byl sportovci prokazován úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé užití. 

2.1.2 K porušení antidopingového pravidla podle článku 2.1 dojde v následujících 
případech: přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů či markerů ve vzorku 
A sportovce, pokud se sportovec vzdá analýzy vzorku B a vzorek B není 
analyzován; Nebo pokud je analyzován vzorek B, potvrzení, analýzou vzorku B, 
přítomnosti zakázané látky nebo jejích metabolitů či markerů zjištěných ve vzorku 
A sportovce.
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2.1.3 S výjimkou látek, pro které je hranice přítomnosti upřesněna na Seznamu 
zakázaných látek a metod, přítomnost jakéhokoli množství zakázané látky, jejích 
metabolitů nebo markerů, která byla zjištěna ve vzorku sportovce, představuje 
porušení antidopingových pravidel.

2.1.4 Jako výjimku z obecného pravidla článku 2.1 mohou Seznam zakázaných látek
nebo Mezinárodní standardy stanovit zvláštní kritéria pro vyhodnocování 
zakázaných látek, které mohou být rovněž vyprodukovány endogenně. 

2.2 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody
sportovcem

2.2.1 Každý sportovec je povinen zajistit, aby žádná zakázaná látka nevnikla do jeho 
těla. Není tedy nutné prokázat sportovci úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé 
užití pro určení, že došlo k porušení antidopingových pravidel použitím zakázané 
látky nebo použitím zakázané metody. 

2.2.2 Úspěch nebo neúspěch použití nebo pokusu o použití zakázané látky nebo 
zakázané metody není rozhodující. Použití nebo pokus o použití zakázané látky
nebo zakázané metody stačí k tomu, aby došlo k porušení antidopingových 
pravidel.

2.3 Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez náležitého zdůvodnění 
po výzvě v souladu s Řádem, nebo jiné vyhýbání se odběru vzorku.

2.4 Porušení požadavků týkajících se dostupnosti sportovců pro testování 
mimo soutěž, včetně nesplnění povinnosti předat informace o místech 
pobytu a zmeškaných kontrolách, které jsou oznamovány na základě 
pravidel odpovídajících Mezinárodním standardům pro testování. Jakákoliv 
kombinace tří zmeškaných kontrol a/nebo nesplnění povinnosti dodání 
informací o místě pobytu během osmnáctiměsíčního období zjištěná 
antidopingovou organizací, pod níž sportovec spadá, je porušením 
antidopingových pravidel.

2.5 Podvádění nebo pokus o podvádění v jakékoli části dopingové kontroly
2.6 Držení zakázaných látek nebo zakázaných metod
2.6.1 Držení zakázané metody nebo zakázané látky sportovcem při soutěži, nebo 

držení zakázané metody nebo zakázané látky mimo soutěž sportovcem, pokud 
sportovec neprokáže, že toto držení je v souladu s terapeutickou výjimkou 
udělenou podle článku 4.5 (terapeutické použití), nebo nepředloží jiné přijatelné 
zdůvodnění. 

2.6.2 Držení zakázané metody nebo zakázané látky členem doprovodného personálu 
sportovce při soutěži, nebo držení zakázané metody nebo zakázané látky mimo 
soutěž členem doprovodného personálu sportovce ve vztahu ke sportovci, 
soutěži nebo tréninku, pokud dotyčná osoba neprokáže, že toto držení je v 
souladu s terapeutickou výjimkou udělenou sportovci podle článku 4.5 
(terapeutické použití), nebo nepředloží jiné přijatelné zdůvodnění. 

2.7 Obchodování nebo pokus o obchodování s jakoukoli zakázanou látkou
nebo zakázanou metodou

2.8 Podání nebo pokus o podání jakékoliv zakázané metody nebo zakázané 
látky sportovci při soutěži nebo podání nebo pokus o podání jakékoliv 
zakázané metody nebo zakázané látky sportovci mimo soutěž v rámci
testování mimo soutěž, nebo asistování, povzbuzování, napomáhání, 
navádění, zakrývání skutečnosti nebo jiná forma spoluviny znamenající 
porušení nebo jakýkoli jiný pokus o porušení Řádu.
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ČLÁNEK 3 - DOKAZOVÁNÍ DOPINGU
3.1 Důkazní břemeno a stupeň důkazu

Důkazní břemeno přísluší FIA nebo příslušné ASN, které musí prokázat, že došlo 
k porušení Řádu.
Stupeň důkazu, jemuž FIA nebo ASN musí podrobit, spočívá v prokázání 
porušení antidopingových pravidel ke spokojenosti soudního orgánu, který 
posoudí závažnost tvrzení. Stupeň důkazu musí být ve všech případech 
významnější než prostá převaha pravděpodobností, ale menší než důkaz nad 
rozumnou pochybnost. Pokud při uplatnění Řádu musí sportovec nebo jiná osoba
podezřelá z porušení antidopingových pravidel vyvrátit podezření nebo prokázat 
specifické okolnosti nebo skutečnosti, stupeň důkazu se stanoví podle převahy 
pravděpodobnosti, kromě případů uvedených v čl. 10.4 a 10.6, kde musí 
sportovec splnit vyšší důkazní břemeno.

3.2 Shromažďování faktů a předpokladů
Fakta spojená s porušením Řádu mohou být zjištěna jakýmkoli spolehlivým 
způsobem, včetně doznání. V případě dopingu se použijí následující pravidla 
dokazování:

3.2.1 Předpokládá se, že akreditované laboratoře WADA provádějí analýzu vzorků a 
dodržují postupy bezpečnostního řetězce v souladu s Mezinárodním standardem
pro laboratoře. Sportovec nebo jiná osoba může vyvrátit tento předpoklad tím, že 
prokáže, že došlo k odchylce od Mezinárodního standardu pro laboratoře a mohlo 
to rozumně způsobit abnormální výsledek analýzy.
Pokud sportovec nebo jiná osoba vyvrátí předpoklad tím, že prokáže, že došlo 
k odchylce od Mezinárodního standardu pro laboratoře a mohlo to rozumně 
způsobit abnormální výsledek analýzy, pak musí FIA nebo příslušná ASN
prokázat, že tato odchylka nemohla být příčinou abnormálního výsledku analýzy.

3.2.2 Jakákoli odchylka od jiného mezinárodního standardu pro laboratoře, od 
Mezinárodních standardů pro testování nebo jiných antidopingových pravidel 
nebo principů, která nevedla ani k abnormálnímu výsledku analýzy, ani k jinému 
porušení Řádu, neznamená neplatnost těchto výsledků. Pokud sportovec nebo 
jiná osoba prokáže, že odchylka od Mezinárodních standardů pro testování nebo 
jiného Mezinárodního standardu mohla způsobit zjištěný abnormální výsledek 
analýzy nebo jiné porušení Řádu, FIA nebo příslušná ASN  musí prokázat, že 
taková odchylka není příčinou abnormálního výsledku analýzy nebo nebyla
příčinou porušení Řádu.

3.2.3 Skutečnosti stanovené zjištěním státního soudu nebo příslušným profesním 
disciplinárním soudem, proti kterému nebylo podáno odvolání, představují 
nezvratný důkaz faktů proti sportovci nebo jiné osobě uvedené v rozhodnutí, 
pokud sportovec nebo jiná osoba neprokáže, že rozhodnutí porušuje principy 
přirozené spravedlnosti.

3.2.4 Soudní instance může, v rámci slyšení týkajícího se porušení antidopingových 
pravidel, vyvodit závěry nepříznivé pro sportovce nebo jinou osobu, která je 
obviněna z porušení antidopingových pravidel na základě odmítnutí sportovce
nebo této jiné osoby, i přes žádost řádně předloženou v rozumné lhůtě před 
slyšením, dostavit se (osobně nebo po telefonu, podle pokynů soudu) a 
odpovědět na dotazy soudu nebo antidopingové organizace projednávající
porušení Řádu.
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ČLÁNEK 4 - SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD A MEZINÁRODNÍ 
STANDARDY

4.1 Seznam zakázaných látek a metod WADA
Seznam zakázaných látek a metod je součástí Řádu. WADA ho zveřejňuje a 
aktualizuje tak často, jak je to třeba, ale minimálně jednou ročně. 
Kromě opačného ustanovení v Seznamu zakázaných látek a metod nebo některé 
z jeho aktualizací, vstupuje Seznam zakázaných látek a metod a jeho aktualizace 
v platnost automaticky, stejně jako Seznam zakázaných látek a metod FIA a 
ASN, tři měsíce po zveřejnění na internetových stránkách WADA (www.wada-
ama.org) bez nutnosti jiného kroku ze strany FIA nebo jejích ASN.
Každá ASN je odpovědná za to, aby se ujistila, že platný Seznam zakázaných 
látek a metod je k dispozici jejím členům a držitelům jejích licencí.

4.2 Zakázané látky a metody uvedené na Seznamu zakázaných látek a metod
Seznam zakázaných látek a metod uvádí zakázané látky a metody:
- zakázané trvale (jak během soutěží, tak mimo ně) kvůli jejich schopnosti zvýšit 

výkony při budoucích soutěžích nebo kvůli jejich maskovací schopnosti;
- zakázané pouze při soutěžích. 
Zakázané látky nebo metody mohou být zařazeny na Seznam zakázaných látek a 
metod jako třídy látek (například anabolika) nebo jako přesná reference určité 
látky nebo metody.
Musí být rovněž hledány následující látky ze Seznamu zakázaných látek a metod, 
které jsou v automobilovém sportu zakázány:
- alkohol (bod P1 Seznamu zakázaných látek pro některé sporty);
- betablokátory (bod P2 Seznamu zakázaných látek pro některé sporty).

4.2.2 Specifikované látky
Pro účely uplatnění článku 7.6 (Dočasný zákaz činnosti) a článku 10 (Sankce vůči 
jednotlivcům) jsou všechny zakázané látky „specifikované látky“, kromě:
a) látek patřících do tříd anabolik a hormonů, a
b) stimulanty a hormonální antagonisté a modulátory identifikované jako takové 

v Seznamu zakázaných látek a metod.
Zakázané metody nejsou specifikovanými látkami.

4.3 Kritéria zařazení látek a metod na Seznam zakázaných látek a metod
Jak je uvedeno v čl. 4.3.3 Kodexu, rozhodnutí WADA zařadit zakázané látky a 
metody na Seznam zakázaných látek a metod a klasifikace látek do zvláštních 
tříd v Seznamu zakázaných látek a metod jsou definitivní a nemohou být 
předmětem odvolání sportovce nebo jiné osoby, která argumentuje tím, že látka 
nebo metoda není maskující činidlo, nemá potenciál zlepšit sportovní výkon, 
nepředstavuje riziko pro zdraví nebo není v rozporu se sportovním duchem.

4.4 Mezinárodní standardy WADA
WADA za účelem harmonizace zveřejnila Mezinárodní standardy pro různé 
technické a operativní složky antidopingu. Tyto Mezinárodní standardy jsou 
součástí Řádu a jejich dodržování je povinné. Jsou k dispozici na stránkách 
WADA (www.wada-ama.org) a zahrnují:
- Seznam zakázaných látek a metod;
- Mezinárodní standard pro povolení užívání k terapeutickým účelům;
- Mezinárodní standardy pro testování;
- Mezinárodní standard pro ochranu osobních údajů; a
- Mezinárodní standard pro laboratoře.
WADA je může čas od času zrevidovat.
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Jakákoli změna provedená v Mezinárodních standardech WADA je pokládána za 
vstupující v platnost k datu stanovenému WADA.

4.5 Užívání k léčebným účelům
4.5.1 Sportovci, kteří trpí stavem vyžadujícím užívání zakázané látky nebo zakázané 

metody, musí nejprve získat TUE. Přítomnost zakázané látky nebo jejích 
metabolitů nebo markerů (čl. 2.1), užívání nebo pokus o užívání zakázané látky
nebo zakázané metody (čl. 2.2), držení zakázaných látek nebo zakázaných 
metod (čl. 2.6) nebo podání či pokus o podání zakázané látky nebo zakázané 
metody (čl. 2.8) v souladu s ustanoveními platného TUE, uděleného podle 
ustanovení Mezinárodního standardu pro Povolení k užívání k terapeutickým 
účelům (TUE) nepředstavují porušení antidopingových pravidel.

4.5.2 FIA jmenuje výbor pro posuzování žádostí o TUE (dále TUEC). V souladu 
s Mezinárodním standardem pro povolení k užívání pro terapeutické účely 
zhodnotí členové TUEC žádost podle Mezinárodního standardu pro povolení 
k užívání k terapeutickým účelům a vynesou rozhodnutí, které bude definitivním 
rozhodnutím FIA.
ASN se odvolají na TUEC národní antidopingové organizace.

4.5.3 Žádost o TUE předložená FIA bude přijata až po přijetí řádně vyplněného 
formuláře žádosti, který musí zahrnovat všechny příslušné dokumenty (tento 
formulář vycházející z formuláře připojeného k Mezinárodnímu standardu pro 
TUE je k dispozici na internetových stránkách FIA www.fia.com). Proces žádosti 
musí probíhat za přísného dodržení principu lékařského tajemství.

4.5.4 Sportovec nemůže předložit žádost o TUE více než jedné antidopingové 
organizaci. V žádosti musí být uvedena disciplína automobilového sportu 
sportovce a případně jeho zvláštní úloha nebo jeho příslušnost k cílové skupině 
sportovců podléhajících testům.
Podle případu musí být žádost předložena TUEC FIA nebo národní antidopingové 
organizace:
a) Sportovec zahrnutý do cílové skupiny sportovců podléhajících testům FIA musí 

předložit každou žádost TUEC FIA od okamžiku svého zařazení do této 
skupiny.

b) Sportovec zahrnutý do cílové skupiny sportovců podléhajících testům své 
národní antidopingové organizace musí předložit svou žádost TUEC své 
národní antidopingové organizace, pokud se nechce zúčastnit některého 
z mistrovství uvedených v bodě c). V takovém případě předloží sportovec svou 
žádost TUEC FIA.

c) Sportovec, který se chce zúčastnit mezinárodního podniku, musí povinně 
předložit svou žádost TUEC FIA, tato žádost musí být podána nejpozději třicet 
dní před příslušnou soutěží (kromě naléhavých případů).

d) Sportovec, který se chce zúčastnit některého národního podniku, musí svou 
žádost předložit TUEC své národní antidopingové organizace nejpozději třicet 
dní (nebo v jiné lhůtě, kterou stanoví ASN pro národní soutěže) před 
příslušnou soutěží (kromě naléhavých případů).

Rozhodnutí týkající se TUE mohou být předmětem odvolání podle podmínek 
článku 13.

4.5.5 FIA sdělí co možná nejrychleji každé TUE WADA, národní antidopingové 
organizaci sportovce a ASN, která vystavila licenci sportovce. A národní 
antidopingové organizace sdělí co možná nejrychleji každé TUE, které vystavily, 
WADA, FIA a ASN, která vystavila licenci sportovce, kromě případu, kdy se 
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příslušný sportovec účastní pouze národních podniků a není zařazen do cílové 
skupiny sportovců podléhajících testům.

4.5.6 WADA může ze své vlastní iniciativy kdykoli zrevidovat udělení nebo zamítnutí 
TUE ve všech případech popsaných v čl. 4.5.4.
WADA může, na žádost sportovce, jemuž bylo TUE zamítnuto, toto zamítnutí 
zrevidovat.
WADA může zvrátit rozhodnutí, pokud se domnívá, že udělení nebo zamítnutí 
TUE není v souladu s Mezinárodním standardem pro povolení užívání 
k terapeutickým účelům. Rozhodnutí týkající se TUE mohou být předmětem 
odvolání podle podmínek článku 13.

ČLÁNEK 5 - TESTOVÁNÍ
5.1 Organizace oprávněné provádět testování

Každý sportovec spadající pod určitou ASN může být podroben testování ze 
strany FIA, ASN, která mu vystavila licenci a jakoukoli jinou antidopingovou 
organizací, která je odpovědná za testování během soutěže nebo podniku, 
kterého se účastní.
Každý sportovec spadající pod jurisdikci ASN, včetně sportovců, pro které platí 
zákaz činnosti nebo dočasný zákaz činnosti, podléhá kdykoli a kdekoli namátkové 
kontrole, která je prováděna při soutěži nebo mimo soutěž FIA, WADA, ASN, 
která sportovci vystavila licenci, národní antidopingovou organizací kterékoli 
země, kde je sportovec přítomen, nebo jejímž je sportovec občanem, rezidentem, 
držitelem licence nebo členem sportovní organizace nebo jakoukoli jinou 
antidopingovou organizací, která je odpovědná za testování při soutěži nebo 
podniku, kterého se účastní.
Každý sportovec se na požádání musí podrobit testu antidopingové organizace 
oprávněné provádět testy.

5.2 Plánování rozdělení testů
V koordinaci s ostatními antidopingovými organizacemi provádějícími testy u 
stejných sportovců a při dodržení Mezinárodních standardů pro testování budou 
FIA a ASN:

5.2.1 Plánovat a pořádat významné množství testů při soutěžích a mimo soutěž u 
sportovců spadajících do jejich jurisdikce, včetně sportovců patřících do jejich 
cílových skupin sportovců podléhajících příslušným testům.

5.2.2 Ujistit se, že všechny testy mimo soutěž jsou namátkové kontroly, kromě případů 
výjimečných okolností.

5.2.3 Udělat z cílených testů prioritu.
5.2.4 Provádět testy u sportovců, kterým byl udělen zákaz činnosti, ať je tento dočasný 

či nikoli.
5.3 Mezinárodní standardy pro testování

Testy prováděné FIA a ASN musí být v souladu s Mezinárodními standardy pro 
testování, platnými v okamžiku testování.

5.3.1 Vzorky krve (nebo jiné vzorky kromě moči) mohou být použity pro zjištění 
zakázaných látek nebo zakázaných metod, pro účely vyhledávání nebo pro 
vytvoření dlouhodobého hematologického sledování („Pas“).

5.4 Koordinace testování
5.4.1 Testování při soutěži

Odběr vzorků pro dopingové testy se provádí jak během mezinárodních podniků, 
tak během podniků národních. Ovšem, pokud není dále uvedeno jinak, za 
iniciativu a organizaci testů během podniků je odpovědná pouze jediná 
organizace. Při mezinárodních podnicích se odběry vzorků pro dopingové testy
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provádějí z iniciativy a v organizaci FIA nebo jiné mezinárodní organizace, která 
podnik řídí (např. Mezinárodní olympijský výbor pro olympijské hry). Během 
národních podniků iniciuje a organizuje odběr vzorků pro dopingové testy národní 
antidopingová organizace nebo ASN příslušné země.

5.4.1.1Pokud chce FIA nebo ASN přesto provést dodatečné testy u sportovců během 
podniku, v jehož průběhu není odpovědná za iniciování a provádění testů, musí 
se FIA nebo ASN nejprve dohodnout s organizací odpovědnou za příslušný 
podnik, aby získala povolení provádět a koordinovat jakýkoli dodatečný test. 
Pokud FIA nebo ASN nejsou spokojeny s odpovědí organizace odpovědné za 
podnik, mohou požádat WADA o povolení provést dodatečné testy a určení 
způsobu koordinace těchto dodatečných testů. 

5.4.2 Testování mimo soutěž
Testy mimo soutěž iniciují a organizují následující mezinárodní a národní 
organizace:
a) WADA,
b) Mezinárodní olympijský výbor nebo Mezinárodní paralympijský výbor pro 

olympijské nebo paralympijské hry,
c) FIA nebo ASN, která vydala sportovci licenci, nebo
d) jakákoli jiná antidopingová organizace oprávněná provádět testy u sportovců, 

jak je to uvedeno v čl. 5.1 (Organizace oprávněné provádět testování).
Testování mimo soutěž se koordinuje prostřednictvím ADAMS, pokud je to 
rozumně proveditelné, aby se maximalizovala účinnost kombinovaného úsilí o 
testování a předešlo se opakovaným nebo nadměrným testováním sportovce.

5.4.3 Zpráva
FIA a ASN musí rychle sdělit provedené testy do informačního centra WADA
v souladu s čl. 14.5, aby se předešlo zdvojení.

5.5 Požadavky na místo pobytu sportovce
5.5.1 FIA identifikuje cílovou skupinu sportovců podléhající testům, kteří musí splnit 

požadavky na místo pobytu podle Mezinárodních standardů pro testování a 
zveřejní kritéria pro výběr sportovců zařazených do této cílové skupiny sportovců 
podléhající testům a seznam sportovců, kteří pro dané období odpovídají těmto 
kritériím. FIA tato kritéria případně zreviduje a změní, aby zahrnula sportovce do 
cílové skupiny sportovců podléhající testům, a čas od času případně přezkoumá 
složení své cílové skupiny, v souladu s definovanými kritérii. Každý sportovec 
z cílové skupiny sportovců podléhající testům:
a) sdělí každé čtvrtletí FIA své místo pobytu, způsobem uvedeným v čl. 11.3 

Mezinárodních standardů pro testování,
b) případně aktualizuje tyto informace, v souladu s čl. 11.4.2 Mezinárodních 

standardů pro testování tak, aby tyto údaje byly stále přesné a úplné, a
c) bude na uvedeném místě k dispozici pro testování, v souladu s čl. 11.4 

Mezinárodních standardů pro testování.
5.5.2 Pokud sportovec nepředá FIA informace o místě svého pobytu, znamená to 

porušení povinnosti předat informace o pobytu pro účely čl. 2.4, pokud jsou 
splněny podmínky čl. 11.3.5 Mezinárodních standardů pro testování.

5.5.3 Pokud sportovec není na uvedeném místě k dispozici pro testování, znamená to 
zmeškané testování pro účely čl. 2.4, pokud jsou splněny podmínky čl. 11.4.3 
Mezinárodních standardů pro testování.

5.5.4 Každá ASN pomůže mimo jiné své národní antidopingové organizaci vytvořit na 
národní úrovni cílovou skupinu sportovců podléhající testům, zahrnující špičkové 
národní sportovce, na které se rovněž vztahují požadavky týkající se pobytu 
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podle Mezinárodních standardů pro testování. Pokud jsou tito sportovci rovněž 
součástí cílové skupiny sportovců podléhající testům FIA, FIA a národní 
antidopingová organizace dohodnou (případně s asistencí WADA) organizaci 
pověřenou přijímání informací o pobytu sportovců a jejich předáváním druhé 
organizaci (a dalším antidopingovým organizacím) v souladu s čl. 5.5.5.

5.5.5 Informace o pobytu sdělení podle čl. 5.5.1 a 5.5.4 budou sdíleny s WADA a 
ostatními antidopingovými organizacemi, které mají jurisdikci ke kontrole 
sportovců v souladu s čl. 11.7.1(d) a 11.7.3(d) Mezinárodních standardů pro 
testování, ovšem výhradně za podmínky, že tyto budou použity pouze za účelem 
dopingové kontroly a v souladu s Mezinárodním standardem pro ochranu 
osobních údajů.

5.6 Odstoupení a návrat do soutěže
5.6.1 Sportovec zvolený FIA, aby byl součástí její cílové skupiny sportovců podléhající 

testům, i nadále podléhá Řádu, včetně povinnosti podřídit se požadavkům na 
informace o pobytu z Mezinárodních standardů pro testování, pokud tento 
nepředá FIA písemné sdělení o tom, že odstoupil nebo pokud již nesplňuje 
kritéria zařazení do cílové skupiny sportovců podléhající testům FIA a informoval 
o tom FIA.

5.6.2 Sportovec, který předal FIA oznámení o tom, že odstupuje, se nemůže vrátit do 
soutěže, aniž by o tom informoval FIA minimálně šest měsíců předem a musí být 
k dispozici pro náhodné kontroly mimo soutěž, ale také (pokud je to třeba) se 
musí podrobit požadavkům ohledně povinnosti předávání informací o pobytu 
podle Mezinárodních standardů pro testování, a to kdykoli během tohoto období.

5.6.3 ASN/národní antidopingové organizace mohou stanovit podobné požadavky pro 
sportovce, kteří jsou součástí národní cílové skupiny sportovců podléhající testům
a kteří odstoupili ze soutěže a chtějí se do ní vrátit.

5.7 Výběr sportovců k testování
5.7.1 Při mezinárodních podnicích FIA stanoví:

- u kterých soutěží bude provedeno testování,
- počet sportovců k testování podle konečné klasifikace,
- počet sportovců k testování náhodně,
- počet sportovců k testování cíleně.
Výběr sportovců k testování určí sportovní komisaři příslušné soutěže, při 
dodržení počtu sportovců k testování stanoveného předem FIA.

5.7.2 Při národních podnicích příslušná ASN stanoví:
- u které soutěže (soutěží) bude testování prováděno,
- počet sportovců k testování,
- proces výběru sportovců, který bude použit.

5.7.3 Navíc k postupům výběru uvedeným v čl. 5.7.1 a 5.7.2 výše při mezinárodních 
podnicích FIA, a při národních podnicích ASN, mohou rovněž vybrat sportovce
nebo týmy k cílenému testování, pokud jsou tyto testy prováděny pouze v rámci 
boje proti dopingu.

5.7.4 Sportovci budou vybráni k testování mimo soutěž FIA a ASN při dodržení 
Mezinárodních standardů pro testování platných v okamžiku výběru.

5.8 FIA a ASN garantují přístup k vybraným soutěžím pro provádění testů pro 
nezávislé pozorovatele, v souladu s Programem nezávislých pozorovatelů 
WADA.

ČLÁNEK 6 - ANALÝZA VZORKŮ
Vzorky získané při dopingové kontrole podle Řádu budou analyzovány podle 
následujících principů:
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6.1 Využívání akreditovaných laboratoří
Pro účely čl. 2.1 (Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů) 
budou vzorky analyzovány výhradně v laboratořích, které jsou akreditovány nebo 
jinak schváleny WADA. Výběr laboratoře přísluší výhradně FIA nebo ASN, která 
je odpovědná za nakládání s výsledky.

6.2 Předmět odběru a analýzy vzorků
Vzorky budou analyzovány pro zjištění zakázaných látek a zakázaných metod
uvedených v Seznamu zakázaných látek a metod a jakékoli jiné látky, jejíž 
sledování požaduje WADA v souladu s čl. 4.5 Kodexu (Monitorovací program), 
nebo jako pomoc FIA nebo ASN stanovit profil vhodných parametrů v moči, krvi 
nebo jiné matrici sportovce, včetně profilu DNA nebo genomického profilu, pro 
účely antidopingu a za přísného dodržení Mezinárodního standardu pro ochranu 
osobních údajů.

6.3 Výzkum vzorků
Žádný vzorek nemůže sloužit k jiným účelům, než jaké jsou uvedeny v čl. 6.2, bez 
písemného souhlasu sportovce. Pokud jsou vzorky (se souhlasem sportovce) 
použity k jiným účelům než uvedeným v čl. 6.2, musí být odstraněn jakýkoli 
prostředek identifikace, aby nebylo možné vzorek přiřadit k určitému sportovci.

6.4 Standardy pro analýzu vzorků a sdělování výsledků
Laboratoře provedou analýzu vzorků získaných při dopingových kontrolách a 
jejich výsledky sdělí v souladu s Mezinárodním standardem pro laboratoře.

6.5 Nová analýza vzorků
Vzorek může být kdykoli podroben nové analýze pro účely čl. 6.2 pouze tehdy, 
pokud antidopingová organizace, která vzorek odebrala, nebo WADA k tomu dají 
příkaz. Okolnosti a podmínky pro novou analýzu vzorků musí být v souladu 
s požadavky Mezinárodního standardu pro laboratoře.

ČLÁNEK 7 - NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY
7.1 Nakládání s výsledky testů iniciovaných FIA

Nakládání s výsledky testů iniciovaných FIA probíhá takto:
7.1.1 Výsledky všech analýz musí být zaslány FIA v kódované formě, ve zprávě 

podepsané oprávněným zástupcem laboratoře. Veškerá komunikace musí 
probíhat v naprosté důvěrnosti a v souladu s Mezinárodním standardem pro 
ochranu osobních údajů.

7.1.2 Počáteční zkoumání abnormálních výsledků analýzy
Při přijetí abnormálního výsledku analýzy ze vzorku A provede FIA počáteční 
zkoumání, aby zjistila:
a) zda bylo uděleno TUE nebo bude uděleno v souladu s Mezinárodním 

standardem pro povolení k užívání pro terapeutické účely, nebo
b) zda abnormální výsledek analýzy způsobila zjevná odchylka od 

Mezinárodních standardů pro testování nebo Mezinárodního standardu pro 
laboratoře.

7.1.3 Oznámení po skončení počátečního zkoumání týkajícího se abnormálních 
výsledků analýzy
Pokud počáteční zkoumání abnormálního výsledku analýzy podle čl. 7.1.2
nezjistí:
- použitelné TUE, ani právo na takové TUE při uplatnění Mezinárodního 

standardu pro povolení užívání k terapeutickým účelům, nebo
- odchylku, která způsobila abnormální výsledek analýzy,
informuje FIA rychle sportovce:
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a) o výsledku abnormální analýzy,
b) o porušeném ustanovení Řádu,
c) o jeho právu požadovat, ve lhůtě čtyř pracovních dní od přijetí oznámení 

doporučeným dopisem, analýzu vzorku B odběru nebo, standardně, o 
skutečnosti, že bylo uznáno, že se tohoto práva vzdal,

d) o datu, čase a místě stanovených pro analýzu vzorku B, pokud se sportovec 
nebo FIA rozhodnou požádat o analýzu vzorku B,

e) v případě, že bude požadována tato analýza, o možnosti pro sportovce
a/nebo jeho zástupce zúčastnit se otevření a analýzy vzorku B, ve lhůtách 
stanovených Mezinárodním standardem pro laboratoře, a

f) o právu sportovce požadovat kopie spisu z analýzy pro vzorky A a B, který 
obsahuje dokumenty stanovené v Mezinárodním standardu pro laboratoře.

FIA mimo jiné informuje ASN, který sportovci vystavila licenci, národní 
antidopingovou organizaci sportovce a WADA.
Pokud se FIA rozhodne nepokládat abnormální výsledek analýzy za porušení 
antidopingových pravidel, informuje o tom sportovce, ASN, která sportovci vydala 
licenci, národní antidopingovou organizaci sportovce a WADA.
Pokud sportovec požaduje analýzu vzorku B, náklady na tuto analýzu jdou k tíži 
sportovce, ale budou mu vráceny, pokud se tato analýza ukáže jako negativní.

7.1.4 Pokud o to sportovec nebo FIA požádá, budou přijata ustanovení pro provedení 
analýzy vzorku B ve lhůtách stanovených Mezinárodním standardem pro 
laboratoře. Sportovec může akceptovat výsledky analýzy vzorku A tím, že se 
vzdá analýzy vzorku B. Skutečnost, že se sportovec vzdá analýzy vzorku B, 
nezbavuje FIA možnosti provést analýzu vzorku B.

7.1.5 Sportovec a/nebo jeho zástupce mohou být přítomni při otevírání a analýze 
vzorku B ve lhůtách stanovených Mezinárodním standardem pro laboratoře. 
Přítomen může být rovněž zástupce ASN sportovce a zástupce FIA.

7.1.6 Pokud je výsledek analýzy vzorku B negativní (pokud FIA  nepředá věc dál jako 
porušení antidopingových pravidel podle čl. 2.2), je celý test pokládán za 
negativní a budou o tom informováni sportovec, FIA, ASN, která vydala sportovci
licenci, národní antidopingová organizace sportovce a WADA.

7.1.7 Pokud je ve vzorku B zjištěna zakázaná látka nebo použití zakázané metody, 
výsledky budou sděleny sportovci, FIA, ASN, která sportovci vydala licenci, 
národní antidopingové organizaci sportovce a WADA. 

7.1.8 FIA provede veškerá šetření pro zjištění možného porušení antidopingových 
pravidel, které není pokryto čl. 7.1.1 až 7.1.7. Pokud FIA dospěje k závěru, že 
došlo k porušení antidopingových pravidel, sdělí sportovci nebo jiné osobě 
sankci, porušené antidopingové pravidlo a důvod porušení. FIA to rovněž oznámí 
ASN, která sportovci vydala licenci, nebo jiné osobě, národní antidopingové 
organizaci sportovce nebo jiné osobě a WADA.

7.2 Zkoumání atypických výsledků
7.2.1 Jak to stanoví Mezinárodní standardy, mají laboratoře za určitých podmínek 

příkaz oznámit přítomnost zakázaných látek, které mohou být také vytvořeny 
endogenním způsobem, jako atypické výsledky, s výhradou podrobnějšího 
zkoumání. 

7.2.2 Při přijetí atypického výsledku týkajícího se vzorku A musí FIA provést počáteční 
zkoumání, aby zjistila, zda:
a) bylo uděleno příslušné TUE, nebo
b) atypický výsledek způsobila zjevná odchylka od Mezinárodních standardů pro 

testování nebo Mezinárodního standardu pro laboratoře.
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7.2.3 Pokud počáteční zkoumání atypického výsledku podle čl. 7.2.2 ukáže:
- platné TUE nebo
- odchylku od Mezinárodních standardů pro testování nebo od Mezinárodního 

standardu pro laboratoře, která způsobila atypický výsledek, musí být celý test 
pokládán za negativní a bude o tom informován sportovec, ASN, která 
vystavila sportovci licenci, národní antidopingová organizace sportovce a 
WADA.

7.2.4 Pokud toto počáteční zkoumání nezjistí existenci platného TUE nebo odchylku, 
která způsobila atypický výsledek, musí FIA provést požadované šetření. Po 
skončení tohoto šetření budou sportovec, ASN, která mu vystavila licenci, 
národní antidopingová organizace sportovce a WADA informováni, že atypický 
výsledek bude pokračovat jako abnormální výsledek analýzy či nikoli. Sportovec
bude informován v souladu s čl. 7.1.3.

7.2.5 FIA neoznámí atypický výsledek, dokud nedokončí své šetření a nerozhodne, zda 
atypický výsledek bude prezentován jako abnormální výsledek analýzy či nikoli, 
pokud neexistuje jedna z následujících okolností:
a) FIA rozhodne, že vzorek B má být analyzován před ukončením jejího šetření 

podle čl. 7.2. Tato analýza bude provedena poté, co o ní byl informován 
sportovec. Oznámení musí obsahovat popis atypického výsledku a informace 
popsané v čl. 7.1.3(b) až (f).

b) FIA obdrží žádost o informace, aby se zjistilo, zda sportovec má či nikoli 
dosud nevyřešený atypický výsledek. 
Tuto žádost může podat:
- buď organizace odpovědná za velké podniky, pokud tato žádost o něco 

předchází uvedený podnik a dotčený sportovec se ho účastní,
- nebo sportovní organizace sestavující tým pro mezinárodní podnik, do 

něhož by měl být zařazen dotčený sportovec.
Ve výše uvedených případech bude sportovec předem informován o atypickém 
výsledku.

7.3 Nakládání s výsledky testování iniciovaného antidopingovou organizací
jinou než FIA během mezinárodních podniků
Nakládání s výsledky a konání slyšení, vyplývajících z jakéhokoli testování 
iniciovaného v průběhu mezinárodního podniku organizací odpovědnou za velké 
podniky nebo ASN, zajistí FIA co se týče sankcí jiných než diskvalifikace
z podniku nebo zrušení jeho výsledků.

7.4 Nakládání s výsledky testování iniciovaného ASN (kromě případu 
uvedeného v čl. 7.3)
Nakládání s výsledky ze strany ASN bude v souladu s obecnými principy 
účinného a spravedlivého nakládání s výsledky, jak je to uvedeno v podrobných 
ustanoveních čl. 7. Abnormální výsledky analýzy, atypické výsledky a jiná 
porušení antidopingových pravidel budou ASN v souladu s principy uvedenými 
v čl. 7 sděleny národní antidopingové organizaci sportovce, FIA a WADA
nejpozději po skončení procesu nakládání s výsledky ze strany ASN. Jakékoli 
zjevné porušení antidopingových pravidel sportovcem, který je držitelem licence 
této ASN, bude okamžitě oznámeno soudní instanci, vytvořené podle pravidel 
ASN, národní antidopingové organizace nebo vnitrostátních zákonů. Zjevná 
porušení antidopingových pravidel sportovci, kteří jsou držiteli licence jiné ASN, 
budou oznámeny ASN, která sportovci vydala licenci, k vyšetření.
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7.5 Nakládání s výsledky v případě chybějících informací o místě pobytu
7.5.1 Nesplnění povinnosti předání informací o místě pobytu

Nakládání s výsledky v případě zjevného nesplnění povinnosti předání informací 
o místě pobytu ze strany sportovce, který je součástí cílové skupiny sportovců 
podléhající testování ze strany FIA přísluší FIA, v souladu s čl. 11.6.2 
Mezinárodních standardů pro testování (minimálně pokud nebylo dohodnuto, na 
základě čl. 5.5.4 Řádu, že odpovědnost přebírá ASN nebo národní antidopingová 
organizace). 

7.5.2 Zmeškaný test
Nakládání s výsledky v případě zjevně zmeškaného testu sportovcem, který je 
součástí cílové skupiny sportovců podléhající testům FIA po pokusu o testování 
sportovce ze strany FIA nebo pro ni přísluší FIA, v souladu s čl. 11.6.3 
Mezinárodních standardů pro testování. Nakládání s výsledky v případě zjevně 
zmeškaného testu sportovcem v této situaci, po pokusu o test sportovce 
antidopingovou organizací nebo pro ni přísluší této jiné antidopingové organizaci, 
v souladu s čl. 11.7.6(c) Mezinárodních standardů pro testování.

7.5.3 Pokud je během období osmnácti měsíců o sportovci, který je součástí cílové 
skupiny podléhající testům FIA, prohlášeno, že nahromadil tři nesplnění 
povinnosti předání informací o místě pobytu, nebo tři zmeškané testy, nebo 
jakoukoli kombinaci tří nesplnění povinnosti předání informací o místě pobytu 
nebo zmeškaných testů podle ustanovení Řádu nebo podle pravidel jiné 
antidopingové organizace, pokládá to FIA za zjevné porušení antidopingových 
pravidel.

7.6 Dočasný zákaz činnosti
7.6.1 Pokud je přijat abnormální výsledek analýzy vzorku A pro zakázanou látku, s 

výjimkou specifikované látky, a zkoumání provedené podle čl. 7.1.2 neprokáže 
platné TUE nebo odchylku od Mezinárodních standardů pro testování nebo od 
Mezinárodního standardu pro laboratoře, která způsobila abnormální výsledek 
analýzy, bude udělen dočasný zákaz činnosti okamžitě po skončení zkoumání a 
oznámení, popsaných v čl. 7.1.

7.6.2 Ve všech případech neuvedených v čl. 7.6.1, které se FIA rozhodne posoudit jako 
zjevné porušení antidopingových pravidel v souladu s předchozími ustanoveními 
tohoto čl. 7, může být udělen dočasný zákaz činnosti. To případně začne po 
zkoumání a oznámení popsaných v čl. 7.1, ale před analýzou vzorku B sportovce
nebo před závěrečným slyšením popsaným v čl. 8 (Právo na spravedlivé slyšení).

7.6.3 Ovšem dočasný zákaz činnosti může být na základě čl. 7.6.1 nebo 7.6.2 uděleno 
pouze tehdy, pokud sportovec nebo jiná osoba měli možnost:
a) podrobit se předběžnému slyšení před tím, než dočasný zákaz činnosti

vstoupí v platnost nebo rychle potom, nebo
b) využít zrychleného slyšení podle čl. 8 (Právo na spravedlivé slyšení) rychle 

po vstupu dočasného zákazu činnosti v platnost.
ASN udělí dočasný zákaz činnosti v souladu s principy uvedenými v tomto čl. 7.6.

7.6.4 Pokud je dočasný zákaz udělen na základě abnormálního výsledku analýzy 
vzorku A a pokud následná analýza vzorku B (pokud o to požádá sportovec, FIA, 
příslušná ASN nebo národní antidopingová organizace) nepotvrdí výsledek 
analýzy vzorku A, nemůže být sportovec předmětem žádného jiného dočasného 
zákazu na základě porušení čl. 2.1 (Přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů
nebo jejích markerů). Za okolností, kdy je sportovec (nebo jeho tým) vyloučen ze 
soutěže na základě porušení čl. 2.1 a následná analýza vzorku B nepotvrdí 
výsledek analýzy vzorku A, příslušný sportovec nebo tým může pokračovat 
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v účasti na soutěži pod podmínkou, že se to nekříží se soutěží a že je ještě 
možné sportovce nebo jeho tým začlenit.

7.7 Odstoupení ze sportu
Pokud sportovec nebo jiná osoba odstoupí během procesu nakládání s výsledky, 
FIA nebo ASN odpovědná za nakládání s výsledky si zachová pravomoc dovést 
proces do konce. Pokud sportovec nebo jiná osoba odstoupí před zahájením 
procesu nakládání s výsledky, FIA nebo ASN, která měla pravomoc nad 
sportovcem nebo jinou osobou v oblasti nakládání s výsledky v okamžiku, kdy se 
sportovec nebo jiná osoba dopustila porušení antidopingových pravidel, zůstává 
oprávněna nakládat s výsledky.

ČLÁNEK 8 - PRÁVO NA SPRAVEDLIVÉ SLYŠENÍ
8.1 Slyšení po procesu nakládání s výsledky ze strany FIA
8.1.1 Pokud se v důsledku procesu nakládání s výsledky, prováděného FIA v souladu 

s čl. 7, ukáže, že byl porušen Řád, bude případ předán k rozhodnutí 
Disciplinárnímu antidopingovému výboru FIA (dále „CDA“), jehož procesní 
pravidla jsou připojena (viz Dodatek B).

8.1.2 Slyšení na základě tohoto článku se budou konat rychle poté, jakmile bude 
dokončen proces nakládání s výsledky popsaný v čl. 7. Slyšení konaná 
v souvislosti s podniky mohou být provedena zrychleným způsobem. Pokud byl 
sportovci uložen dočasný zákaz činnosti na základě čl. 7.6, sportovec má právo 
požadovat, aby slyšení proběhlo zrychleným způsobem.

8.1.3 ASN, která vydala sportovci licenci, nebo jiné osobě, která je podezřelá z 
porušení Řádu, se může zúčastnit slyšení jako pozorovatelka.

8.1.4 FIA bude informovat WADA o vývoji otevřených případů a o výsledku slyšení.
8.1.5 Sportovec nebo jiná osoba se může vzdát slyšení, když uzná porušení 

antidopingových pravidel a přijme důsledky navrhované FIA na základě čl. 9 a 10. 
Právo na slyšení může být předmětem výslovného nebo nevysloveného zřeknutí 
pouze na základě skutečnosti, že sportovec nebo jiná osoba ve lhůtě patnácti dní 
od přijetí oznámení doporučeným dopisem, nepopře tvrzení FIA, podle kterého 
došlo k porušení antidopingových pravidel. V případě absence slyšení musí FIA 
předat osobám uvedeným v čl. 13.2.3 odůvodněné rozhodnutí vysvětlující přijatá 
opatření.

8.1.6 Na základě čl. 13 je možné se odvolat proti rozhodnutím ADC před arbitrážní 
soud pro sport (dále „CAS“).

8.2 Slyšení po nakládání s výsledky ze strany ASN
8.2.1 Pokud se v důsledku procesu nakládání s výsledky, prováděného ASN v souladu 

s čl. 7 ukáže, že byl porušen Řád, sportovec nebo jiná zúčastněná osoba se 
musí dostavit před disciplinární výbor ASN nebo dotčené národní antidopingové 
organizace v souladu s pravidly ASN nebo národní antidopingové organizace, 
aby bylo stanoveno, zda došlo k porušení Řádu, a, pokud tomu tak je, jako budou 
důsledky.

8.2.2 Slyšení uvedená v čl. 8.2 se konají v co nejkratších lhůtách a, ve všech 
případech, do tří měsíců po dokončení procesu nakládání s výsledky popsaného 
v čl. 7. Slyšení spojená s podniky mohou využít zrychleného procesu. Pokud byl 
sportovci uložen dočasný zákaz činnosti podle čl. 7.6, má sportovec právo 
požadovat, aby slyšení proběhlo zrychleným způsobem. Pokud se slyšení 
neuskuteční do tří měsíců, může FIA rozhodnout, že věc předloží ADC na 
odpovědnost a náklady ASN.

8.2.3 ASN informují FIA a WADA o vývoji probíhajících případů a o výsledcích všech 
slyšení.
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8.2.4 FIA a WADA mají právo zúčastnit se slyšení jako pozorovatelky.
8.2.5 Sportovec nebo jiná osoba se může vzdát slyšení tím, že uzná porušení Řádu a 

přijme důsledky navržené ASN odpovědné za nakládání s výsledky na základě čl. 
9 a 10. Právo na slyšení může být předmětem výslovného nebo nevysloveného 
zřeknutí pouze na základě skutečnosti, že sportovec nebo jiná osoba ve lhůtě 
patnácti dní od přijetí oznámení doporučeným dopisem (nebo v jiné lhůtě, kterou 
stanovila ASN) nepopře tvrzení ASN, podle kterého došlo k porušení 
antidopingových pravidel. Při absenci slyšení musí ASN předat osobám 
uvedeným v čl. 13.2.3 odůvodněné rozhodnutí vysvětlující přijatá opatření.

8.2.6 Na základě čl. 13 je možné podat odvolání proti rozhodnutí ASN nebo národních 
antidopingových organizací, ať se jedná o výsledek slyšení nebo přijetí důsledků 
sportovcem nebo jinou osobou.

8.3 Principy spravedlivého slyšení
Všechna slyšení vyplývající z čl. 8.1 nebo 8.2 dodržují následující principy:
- konání slyšení v rozumné lhůtě,
- spravedlivý a nestranný soudní orgán,
- právo osoby být na své náklady zastupována advokátem podle svého výběru,
- právo osoby být spravedlivě a v rozumných lhůtách informována o zjištěném 

porušení antidopingových pravidel,
- právo osoby hájit se proti obvinění z porušení antidopingových pravidel a z 

toho vyplývajícím důsledkům,
- právo každé strany předkládat důkazy, včetně práva předvolávat a vyslýchat 

svědky (přijetí svědectví po telefonu nebo písemně je na rozhodnutí soudního 
orgánu),

- právo osoby na tlumočníka během slyšení, soudní orgán je odpovědný za 
jmenování tlumočníka rozhodnutí, kdo ponese s tím spojené náklady, a

- právo na písemné a odůvodněné rozhodnutí v rozumné lhůtě, obsahující 
zejména vysvětlení ohledně důvodu pro zákaz činnosti.

ČLÁNEK 9 - AUTOMATICKÉ ANULOVÁNÍ VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVCE
Porušení Řádu v individuálních sportech při testování při soutěži vede automaticky 
k anulování výsledků jednotlivce, kterých dosáhl během této soutěže, se všemi z toho 
plynoucími důsledky, včetně odebrání trofejí, bodů a cen.

ČLÁNEK 10 - POSTIH PRO JEDNOTLIVCE
10.1 Anulování výsledků během podniku, při kterém došlo k porušení 

antidopingových pravidel
Porušení antidopingových pravidel, k němuž došlo během podniku nebo v 
souvislosti s ním, může, podle rozhodnutí FIA nebo ASN odpovědné za podnik, 
vést k anulování všech výsledků dosažených sportovcem v rámci uvedeného 
podniku, se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně odebrání trofejí, bodů a 
cen, s výjimkou případů uvedených v článku 10.1.1.

10.1.1 Pokud sportovec prokáže, že se nedopustil žádné chyby nebo nedbalosti 
v souvislosti s porušením, nebudou jeho výsledky v jiných soutěžích anulovány, 
pokud výsledky dosažené v jiných soutěžích než ta, při níž došlo k porušení 
antidopingových pravidel, nemohly být tímto porušením ovlivněny.

10.2 Zákaz činnosti udělený v případě přítomnosti, užívání nebo pokusu o 
užívání zakázaných látek nebo metod
Doba zákazu činnosti uložená za porušení článku 2.1 (Přítomnost zakázané látky 
nebo jejích metabolitů nebo markerů), 2.2 (Užívání nebo pokus o užívání
zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem) nebo 2.6 (Držení 
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zakázaných látek nebo zakázaných metod) je následující, pokud nebyly splněny 
podmínky pro zrušení nebo zkrácení doby zákazu činnosti podle článků 10.4 a 
10.5, nebo podmínky pro prodloužení doby zákazu činnosti podle článku 10.6: 
první porušení: dva roky zákazu činnosti.

10.3 Zákaz činnosti za jiná porušení antidopingových pravidel
Období zákazu činnosti za porušení jiných antidopingových pravidel, než která 
jsou uvedena v čl. 10.2, je následující:

10.3.1 Za porušení článku 2.3 (Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku) nebo 
článku 2.5 (Podvádění nebo pokus o podvádění při dopingové kontrole) je délka 
zákazu činnosti dva roky, pokud nebudou splněny podmínky uvedené v čl. 10.5 
nebo čl. 10.6.

10.3.2 Za porušení článku 2.7 (Nelegální obchodování nebo pokus o obchodování) nebo 
2.8 (Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo zakázané metody) činí 
udělená délka zákazu činnosti minimálně čtyři roky a může jít až k doživotnímu 
zákazu činnosti, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 10.5. Porušení 
antidopingových pravidel, které se týká nezletilých, je pokládáno za zvláště 
závažné porušení, a pokud se týká doprovodného personálu sportovce za 
porušení jiná než ta, která jsou spojena se specifickými látkami uvedenými 
v článku 4.2.2, je potrestáno doživotním zákazem činnosti pro dotčený 
doprovodný personál sportovce. Navíc, významná porušení článků 2.7 nebo 2.8, 
kdy jsou překročeny také zákony a předpisy, které nesouvisejí se sportem, musí
být oznámena příslušným správním, profesním nebo soudním orgánům.

10.3.3 Za porušení článku 2.4 (Porušení pravidel spojených s dostupností sportovců pro 
testování mimo soutěž) činí doba zákazu činnosti minimálně jeden rok a 
maximálně dva roky, podle míry zavinění sportovce.

10.4 Zrušení nebo zkrácení doby zákazu činnosti za specifické látky za
výjimečných okolností
V případě, kdy může sportovec nebo jiná osoba prokázat, jak se specifická látka
dostala do jeho organismu nebo do jeho držení, a že nebyla tato specifická látka
zamýšlena ke zvýšení sportovního výkonu sportovce nebo k zamaskování použití
látky zvyšující výkon, bude doba zákazu činnosti stanovená v článku 10.2 
nahrazena následovně: 
První porušení: minimálně napomenutí bez zákazu činnosti pro budoucí podniky, 
a maximálně dva roky zákazu činnosti. 
Aby bylo odůvodněno jakéhokoli zrušení nebo zkrácení doby zákazu činnosti,
musí sportovec nebo jiná osoba předložit takové důkazy podporující jeho tvrzení, 
které ke spokojenosti rozhodovacího orgánu prokážou absenci záměru zvýšit
sportovní výkon nebo zamaskovat užití látky zvyšující výkon. Míra zavinění 
sportovce nebo jiné osoby bude kritériem, podle kterého bude posuzováno 
jakékoli snížení doby zákazu činnosti. 

10.5 Zrušení nebo zkrácení doby zákazu činnosti za výjimečných okolností
10.5.1 Neexistence zavinění nebo nedbalosti

Jestliže sportovec v jednotlivém případě prokáže absenci zavinění či nedbalosti 
ze své strany, bude doba zákazu činnosti zrušena. Jestliže je zakázaná látka, její
metabolity nebo markery, zjištěna ve vzorku sportovce za porušení čl. 2.1 
(Přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů nebo markerů ve vzorku dodaném 
sportovcem), musí sportovec rovněž prokázat, jak se zakázaná látka dostala do 
jeho těla, aby byla doba zákazu činnosti zrušena. V případě, že je tento článek 
aplikován a doba zákazu činnosti, jinak předepsaná, není uplatňovaná, nebude 
porušení antidopingového pravidla považováno za porušení pravidla pro
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stanovení doby zákazu činnosti, které se používá v případech několikanásobného 
porušení pravidel podle čl. 10.7. 

10.5.2 Nevýznamné zavinění nebo nevýznamná nedbalost
Jestliže  sportovec nebo jiná  osoba v jednotlivém případě prokáže, že jej 
způsobila nevýznamným zaviněním nebo nevýznamnou nedbalostí, pak může být 
doba zákazu činnosti zkrácena. Ovšem snížená doba zákazu činnosti nesmí být 
kratší než polovina doby, která by byla uložena normálně. Jestliže by měla být 
předepsaná doba zákazu činnosti doživotní, nemůže být snížená doba zákazu 
činnosti dle tohoto článku kratší než osm let. Jestliže je ve vzorku sportovce
nalezena zakázaná látka, její markery nebo metabolity a jde o porušení podle čl.
2.1 (Přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů nebo markerů ve vzorku
dodaném sportovcem), musí sportovec rovněž prokázat, jak se tato látka do jeho 
organismu dostala, aby mu doba zákazu činnosti mohla být zkrácena.

10.5.3 Významná pomoc při odhalení nebo prokázání porušení antidopingových 
pravidel
FIA nebo ASN odpovědná za nakládání s výsledky může před konečným 
rozhodnutím odvolacího orgánu podle článku 13 nebo před vypršením lhůty pro 
odvolání pozastavit část doby zákazu činnosti udělené v individuálním případě, 
pokud sportovec nebo jiná osoba poskytla antidopingové organizaci, orgánům 
činným v trestním řízení, nebo profesnímu disciplinárnímu orgánu významnou 
pomoc, která dovedla antidopingovou organizaci k odhalení nebo prokázání 
porušení antidopingového pravidla jinou osobou, nebo která dovedla orgány 
činné v trestním řízení nebo disciplinární orgán k odhalení a prokázání trestného 
činu, nebo porušení profesních pravidel jinou osobou. 
Po konečném rozhodnutí odvolacího orgánu podle článku 13 nebo vypršení lhůty 
pro odvolání může FIA odložit část jinak předepsané doby zákazu činnosti jen se 
souhlasem WADA. Po konečném rozhodnutí odvolacího orgánu na základě 
článku 13 nebo vypršení lhůty pro odvolání může příslušná ASN odložit část jinak 
předepsané doby zákazu činnosti jen se souhlasem FIA a WADA.
Rozsah odkladu jinak předepsané doby zákazu činnosti bude záviset na 
závažnosti porušení antidopingového pravidla sportovcem nebo jinou osobou a 
hodnotou významné pomoci, kterou sportovec nebo jiná osoba poskytne pro boj 
proti dopingu v automobilovém sportu.
Nemohou být odloženy více než tři čtvrtiny jinak předepsané doby zákazu 
činnosti. Jestliže je předepsán doživotní zákaz činnosti, neodložená část zákazu 
činnosti nesmí být podle tohoto článku nižší než osm let. 
Pokud FIA nebo příslušná ASN na základě tohoto článku odloží část jinak 
předepsané doby zákazu činnosti podle tohoto článku, musí FIA nebo příslušná 
ASN neprodleně poskytnout písemné odůvodnění svého rozhodnutí všem 
antidopingovým organizacím majícím právo na odvolání proti takovému 
rozhodnutí. 
Pokud FIA nebo příslušná ASN následně odvolá odklad nebo jeho část, protože 
sportovec nebo jiná osoba neposkytne očekávanou významnou pomoc, má 
sportovec nebo jiná osoba právo podat proti tomuto kroku podle článku 13.2.

10.5.4 Přiznání porušení antidopingového pravidla při absenci dalších důkazů
Pokud sportovec nebo jiná osoba dobrovolně přizná porušení antidopingového 
pravidla před tím, než obdržela výzvu k odběru vzorku, který by mohla porušení 
antidopingového pravidla prokázat (nebo v případě porušení jiného 
antidopingového pravidla než v čl. 2.1, před obdržením prvního oznámení o 
porušení pravidla, které by bylo předmětem přiznání, podle článku 7) a pokud je 
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přiznání v době jeho uskutečnění jediným spolehlivým důkazem, může být doba 
zákazu činnosti zkrácena, ale ne více než na polovinu jinak předepsané doby 
zákazu činnosti.

10.5.5 Případy, kdy sportovec nebo jiná osoba uplatní nárok na snížení sankce 
podle více než jednoho bodu tohoto článku 
Před jakýmkoli snížením nebo odkladem sankce podle čl. 10.5.2, 10.5.3 nebo 
10.5.4 bude stanovena jinak předepsaná doba zákazu činnosti podle čl. 10.2, 
10.3, 10.4 a 10.6. Pokud sportovec nebo jiná osoba prokáže nárok na snížení 
nebo pozastavení doby zákazu činnosti podle dvou nebo více z článků 10.5.2, 
10.5.3 nebo 10.5.4, může být doba zákazu činnosti zkrácena nebo odložena tak, 
aby doba zákazu činnosti nebyla kratší než jedna čtvrtina jinak předepsané doby 
zákazu činnosti.   

10.6 Přitěžující okolnosti, které mohou prodloužit dobu zákazu činnosti
Pokud FIA nebo příslušná ASN v jednotlivém případě porušení antidopingového 
pravidla jiného, než podle čl. 2.7 (Nezákonné obchodování nebo pokus o 
obchodování) nebo 2.8 (Podávání nebo pokus o podání), prokáže, že existují 
přitěžující okolnosti opravňující udělení delší doby zákazu činnosti, než je 
standardní sankce, bude stanovená doba zákazu činnosti maximálně čtyři roky, 
ledaže sportovec nebo jiná osoba prokáže ke spokojenosti vyšetřujícího orgánu, 
že neporušila antidopingové pravidlo vědomě. 
Sportovec nebo jiná osoba se může vyhnout použití tohoto článku přiznáním 
porušení antidopingového pravidla ihned poté, co tato osoba byla obviněna z 
porušení antidopingového pravidla FIA nebo příslušnou ASN.

10.7 Vícenásobná porušení
10.7.1 Druhé porušení antidopingových pravidel

Pro první porušení antidopingového pravidla sportovcem nebo jinou osobou je 
stanovena doba zákazu činnosti v čl. 10.2 a 10.3 (s výhradou zrušení, snížení 
nebo odkladu podle čl. 10.4 nebo 10.5, nebo zvýšení podle čl. 10.6). Pro druhé 
porušení antidopingových pravidel se doba zákazu činnosti stanoví v rozmezí 
uvedeném v níže uvedené tabulce.
2. 
porušení
***********
1. 
porušení

SL PPMP NZN St ZS OBCH

SL 1 – 4 2 – 4 2 – 4 4 – 6 8 – 10 10 -
doživotí

PPMP 1 – 4 4 – 8 4 – 8 6 – 8 10 –
doživotí

doživotí

NZN 1 – 4 4- 8 4 – 8 6 – 8 10 -
doživotí

doživotí

St 2 – 4 6 – 8 6 – 8 8 –
doživotí

doživotí doživotí

ZS 4 – 5 10 -
doživotí

10 -
doživotí

doživotí doživotí doživotí

OBCH 8 -
doživotí

doživotí doživotí doživotí doživotí doživotí

Legendy ke zkratkám uvedeným v tabulce pro druhé porušení antidopingových 
pravidel:
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SL (Snížení sankce pro specifikovanou látku na základě čl. 10.4):
Porušení antidopingových pravidel bylo nebo mělo být předmětem snížené 
sankce na základě čl. 10.4, protože se týkalo specifikované látky a byly splněny 
ostatní podmínky stanovené v čl. 10.4.
PPMP (Porušení povinnosti předání informací o místě pobytu a/nebo
zmeškané testy):
Porušení antidopingových pravidel bylo nebo mělo být předmětem sankce podle 
čl. 10.3.3 (Nesplnění povinnosti předání informací o místě pobytu a/nebo 
zmeškané testy).
NZN (Snížení sankce kvůli nevýznamnému zavinění nebo nevýznamné 
nedbalosti):
Porušení antidopingových pravidel bylo nebo mělo být předmětem snížené 
sankce podle čl. 10.5.2, sportovec prokázal nevýznamné zavinění nebo 
nevýznamnou nedbalost na své straně podle čl. 10.5.2.
St (standardní sankce podle čl. 10.2 nebo 10.3.1):
Porušení antidopingových pravidel bylo nebo mělo být předmětem standardní 
sankce dva roky podle čl. 10.2 nebo 10.3.1.
ZS (zvýšená sankce):
Porušení antidopingových pravidel bylo nebo mělo být předmětem zvýšené 
sankce podle čl. 10.6, protože antidopingová organizace zjistila existenci 
podmínek uvedených v čl. 10.6.
OBCH (Nezákonné obchodování nebo pokus o obchodování a podávání 
nebo pokus o podání):
Porušení antidopingových pravidel bylo nebo mělo být předmětem sankce podle 
čl. 10.3.2 kvůli nezákonnému obchodování nebo podávání.

10.7.2 Uplatnění čl. 10.5.3 a 10.5.4 na druhé porušení antidopingových pravidel
V případech, kdy sportovec nebo jiná osoba, která podruhé poruší antidopingové 
pravidlo, prokáže nárok na odklad nebo zkrácení části doby zákazu činnosti podle 
čl. 10.5.3 nebo čl. 10.5.4, musí rozhodovací orgán nejprve určit stanovenou době 
zákazu činnosti v rozmezí stanoveném v čl. 10.7.1, a teprve poté použije 
příslušný odklad nebo snížení doby zákazu činnosti. Doba zákazu činnosti 
zbývající po uplatnění odkladu nebo zkrácení podle čl. 10.5.3 a 10.5.4 musí činit 
alespoň jednu čtvrtinu jinak stanovené doby zákazu činnosti.

10.7.3 Třetí porušení antidopingového pravidla
Při třetím porušení antidopingového pravidla bude vždy udělen doživotní zákaz 
činnosti, pokud třetí porušení nesplní podmínky pro zrušení nebo snížení doby 
zákazu činnosti podle čl. 10.4, nebo když se jedná o porušení čl. 2.4 (Nesplnění 
povinnosti dodání informací o místě pobytu a/nebo zmeškané testování). V těchto 
konkrétních případech bude doba zákazu činnosti stanovena v rozmezí osm let 
až doživotí.

10.7.4 Dodatečná pravidla pro některá potenciální několikanásobná porušení 
pravidel

10.7.4.1 Pro účely udělování sankcí podle čl. 10.7 se za druhé porušení 
antidopingových pravidel bude považovat pouze případ, kdy FIA nebo příslušná 
ASN může prokázat, že sportovec nebo jiná osoba se dopustila druhého porušení 
antidopingových pravidel poté, co obdržela oznámení, v souladu s čl. 7 
(Nakládání s výsledky) o prvním porušení nebo poté, co FIA nebo příslušná ASN
vyvinula přiměřené úsilí oznámení doručit. V opačném případě budou taková 
porušení považována dohromady za jedno jediné první porušení a udělená 
sankce bude odpovídat sankci za to porušení, které je trestáno přísnější sankcí. 
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Nicméně, případ vícenásobného porušení může být brán v úvahu při rozhodování 
o přitěžujících okolnostech (čl. 10.6).

10.7.4.2 Pokud po zjištění prvního porušení antidopingových pravidel FIA nebo 
příslušná ASN zjistí fakta o porušení antidopingových pravidel sportovcem nebo 
jinou osobou, ke kterému došlo před oznámením o prvním porušení, potom FIA 
nebo příslušná ASN stanoví dodatečnou sankci na základě sankce, která by byla 
stanovena, pokud by tato dvě porušení byla posuzována najednou. Výsledky 
dosažené při soutěžích a sahající k prvnímu porušení antidopingových pravidel 
budou anulovány podle čl. 10.8. Aby se sportovec nebo jiná osoba vyhnula 
možnosti posouzení dříve spáchaného, ale později prokázaného porušení jako 
přitěžující okolnosti (čl. 10.6), musí se sportovec nebo jiná osoba dobrovolně 
přiznat k dřívějšímu porušení včas po prvním oznámení o porušení, z kterého byl 
obviněn nejdříve. Stejné pravidlo se použije také, pokud FIA nebo příslušná ASN 
zjistí fakta zahrnující jiné dřívější porušení po rozhodnutí o druhém porušení 
antidopingových pravidel.

10.7.5 Vícenásobná porušení antidopingového pravidla v období osmi let
Pro účely čl. 10.7 musí ke kterémukoli porušení antidopingového pravidla dojít 
během stejného období osmi let, aby mohlo být posuzováno jako vícenásobné 
porušení.

10.8 Anulování výsledků v soutěžích následujících po odběru vzorku nebo 
spáchání porušení antidopingových pravidel
Kromě automatického anulování výsledků dosažených při soutěži, při které byl 
odebrán pozitivní vzorek podle čl. 9 (Automatické anulování výsledků jednotlivce), 
budou všechny další výsledky dosažené při soutěži od okamžiku odběru 
pozitivního vzorku (odebrané při soutěži nebo mimo soutěž) nebo jiného porušení 
antidopingových pravidel anulovány se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně 
odebrání medailí, bodů a cen, až do začátku dočasného zákazu činnosti nebo 
zákazu činnosti, pokud spravedlnost nevyžaduje jinak.

10.8.1 Podmínkou pro návrat do soutěže po porušení antidopingových pravidel je, že 
sportovec nejprve vrátí všechny peněžité ceny odebrané podle tohoto článku.

10.8.2 Přidělení odebraných peněžitých cen
Odebrané peněžité ceny budou rozděleny mezi ostatní sportovce.

10.9 Začátek doby zákazu činnosti
Kromě případů uvedených níže začíná doba zákazu činnosti datem rozhodnutí o 
zákazu činnosti, nebo pokud došlo k vzdání se práva na řízení, datem, kdy je 
zákaz činnosti přijat, nebo jinak uložen. Jakákoli doba dočasného zákazu činnosti 
(uložená i dobrovolně přijatá) se započítává do celkové doby uloženého zákazu 
činnosti.

10.9.1 Zpoždění nezaviněná sportovcem nebo jinou osobou
V případě značných zpoždění v procesu slyšení nebo jiných aspektů dopingové 
kontroly nezaviněných sportovcem nebo jinou osobou, může orgán udělující 
sankci určit začátek doby zákazu činnosti dřívějším datem, a to až datem, kdy byl 
odebrán příslušný vzorek, nebo kdy naposledy došlo k porušení antidopingových 
pravidel.

10.9.2 Včasné přiznání
Pokud sportovec nebo jiná osoba přizná porušení antidopingových pravidel rychle 
(což v každém případě znamená před další soutěží) poté, co mu je FIA nebo 
příslušná ASN oznámila, může doba zákazu činnosti začít již datem odběru 
vzorku nebo datem posledního porušení antidopingových pravidel. 
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V každém případě, kdy je použit tento článek, musí sportovec nebo jiná osoba 
odpykat alespoň polovinu doby zákazu činnosti od:
- data, k němuž sportovec nebo jiná osoba přijala uložení sankce,
- od data vydání rozhodnutí o uložení sankce, nebo
- od data, kdy byla sankce uložena jinak.

10.9.3 Pokud je uložen dočasný zákaz činnosti a sportovec ho přijme, musí být doba 
dočasného zákazu činnosti odečtena od doby zákazu činnosti, která může být 
nakonec uložena.

10.9.4 Pokud sportovec dobrovolně písemně přijme dočasný zákaz činnosti vydaný FIA 
nebo příslušnou ASN a poté upustí od účasti na soutěžích, bude tato dobrovolná 
doba dočasného zákazu činnosti započítána do doby zákazu činnosti, která může 
být nakonec uložena. 
Kopie dobrovolného přijetí dočasného zákazu činnosti sportovcem bude bez 
odkladu poskytnuta všem stranám, které mají právo obdržet oznámení o možném 
porušení antidopingových pravidel podle čl. 14.1.

10.9.5 Sportovec nemůže využít žádného snížení doby zákazu činnosti pro období 
předcházející dočasnému zákazu činnosti nebo dobrovolnému dočasnému
zákazu činnosti, během kterého se rozhodl nezávodit nebo byl svým týmem 
odvolán.

10.10 Statut během zákazu činnosti
10.10.1 Zákaz účasti během zákazu činnosti

Žádný sportovec nebo jiná osoba, které byl udělen zákaz činnosti, se nesmí 
během doby zákazu činnosti jakýmkoli způsobem účastnit soutěže nebo činnosti 
organizované FIA, ASN nebo jinou organizací odpovědnou za národní nebo 
mezinárodní soutěže (kromě schválených antidopingových vzdělávacích nebo 
nápravných programů). 
Sportovec nebo jiná osoba, které byl udělen zákaz činnosti delší než čtyři roky, se 
může po uplynutí čtyř let doby zákazu činnosti zúčastnit místních sportovních 
podniků ve sportu jiném než je sport, v němž se dopustila porušení 
antidopingových pravidel, ale jen pokud tento místní podnik není na takové 
úrovni, aby se v něm sportovec nebo jiná osoba mohla kvalifikovat přímo nebo 
nepřímo na národní mistrovství nebo mezinárodní podnik (nebo získat další body 
vedoucí k takové kvalifikaci). Sportovec nebo jiná osoba, které byl udělen zákaz 
činnosti, může být nadále testována.

10.10.2 Porušení zákazu účasti během zákazu činnosti
Pokud sportovec nebo jiná osoba, které byl udělen zákaz činnosti, poruší během 
zákazu činnosti zákaz účasti uvedený v čl. 10.10.1, bude výsledek této účasti 
anulován a původně uložená doba zákazu činnosti začne běžet znovu od data 
porušení. Nová doba zákazu činnosti může být zkrácena podle čl. 10.5.2, pokud 
sportovec nebo jiná osoba prokáže, že porušení zákazu účasti bylo způsobeno 
jeho nebo jejím nevýznamným zaviněním nebo nevýznamnou nedbalostí. FIA 
nebo ASN, jejíž nakládání s výsledky vedlo k uložení původní doby zákazu 
činnosti, určí, zda sportovec nebo jiná osoba porušila zákaz účasti, a zda je 
vhodné zkrácení doby zákazu činnosti podle čl. 10.5.2 či nikoli.

10.10.3 Zadržení finanční pomoci během zákazu činnosti
Navíc, v případě porušení antidopingových pravidel nezahrnujícího sankci 
sníženou za specifické látky podle čl. 10.4, odmítne FIA a ASN poskytnout 
některé či dokonce veškeré výhody spojené se statutem sportovce, zejména 
finanční pomoc, kterou tato osoba požívala. 
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10.11 Testování před návratem
Podmínkou pro získání opětné způsobilosti k závodní činnosti na konci dané 
doby zákazu činnosti je, že sportovec musí být kdykoli během doby dočasného
zákazu činnosti nebo zákazu činnosti k dispozici pro testování mimo soutěž 
prováděné FIA, příslušnou ASN nebo kteroukoli antidopingovou organizací 
odpovědnou za testování a musí na požádání poskytnout aktuální a přesné 
informace o svém pobytu. Jestliže sportovec v průběhu doby zákazu činnosti 
ukončí sportovní činnost, již není součástí cílové skupiny sportovců podléhající 
testování mimo soutěž a později požádá o svou rehabilitaci, může být přijat zpět 
jen tehdy, pokud o tom informoval FIA nebo příslušnou ASN a podrobil se testům 
mimo soutěž během období rovnajícího se době zákazu činnosti, která mu 
zbývala k datu jeho odchodu z automobilového sportu.
V průběhu tohoto období zákazu činnosti se musí sportovec podrobit minimálně 

dvěma testům, mezi kterými musí být interval minimálně tři měsíce. ASN, která 
sportovci vydala licenci, musí provést nezbytné testy, ale testy provedené 
jakoukoli jinou antidopingovou organizací mohou být použity ke splnění tohoto 
požadavku. Výsledky těchto testů budou sděleny FIA. Těsně před koncem doby 
zákazu činnosti se musí sportovec podrobit testování, které FIA nebo ASN, která 
mu vydala licenci, provede ohledně zakázaných látek a zakázaných metod mimo 
soutěž. Jakmile doba zákazu činnosti skončí a sportovec splnil podmínky pro 
rehabilitaci, bude automaticky znovu přijat a není třeba, aby sportovec nebo ASN, 
která mu vydala licenci, za tímto účelem vyplňovala nějakou žádost.

10.12 Uložení finančních sankcí
FIA si vyhrazuje možnost uložit v případě porušení Řádu finanční sankce.

ČLÁNEK 11 - DŮSLEDKY V KOLEKTIVNÍCH SPORTECH
11.1 Testování týmu

Pokud v kolektivním sportu více než jeden člen týmu dostal oznámení o porušení 
antidopingových pravidel podle čl. 7 v rámci podniku, FIA nebo ASN odpovědná 
za podnik musí provést vhodný počet cílených testů týmu po dobu trvání 
podniku.   

11.2 Důsledky pro tým
Pokud se v týmovém sportu jeden člen týmu dopustil porušení antidopingových 
pravidel během doby trvání podniku, FIA nebo ASN odpovědná za podnik, může 
uložit příslušnému týmu odpovídající sankce (např.: ztráta bodů, diskvalifikace 
z jedné soutěže nebo jednoho podniku, nebo jiná sankce) navíc k důsledkům
uloženým individuálnímu sportovci, který se dopustil porušení antidopingových 
pravidel.
Pokud se v týmovém sportu více než jeden člen týmu dopustil porušení 
antidopingových pravidel během doby trvání podniku, FIA nebo ASN odpovědná 
za podnik, musí uložit příslušnému týmu odpovídající sankce (např.: ztráta bodů, 
diskvalifikace z jedné soutěže nebo jednoho podniku, nebo jiná sankce) navíc 
k důsledkům uloženým individuálním sportovcům, kteří se dopustili porušení 
antidopingových pravidel.

11.3 Možnost pro FIA nebo ASN odpovědnou za podnik zavést pravidla 
stanovující pro týmy přísnější důsledky
FIA nebo ASN odpovědná za podnik se může rozhodnout stanovit pro podnik 
pravidla, která stanoví přísnější důsledky, než které jsou uvedeny v čl. 11.2.

ČLÁNEK 12 - SANKCE A NÁKLADY VŮČI ASN
12.1 FIA může přerušit celé financování nebo jeho část nebo jakoukoli jinou nefinanční 

pomoc ASN, které nedodržují Řád.



23

ČLÁNEK 13 – ODVOLÁNÍ
13.1 Rozhodnutí podléhající odvolání

Jakékoli rozhodnutí vynesené za použití Řádu může být předmětem odvolání, 
v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 13.2 až 13.4 nebo s jinými ustanoveními 
Řádu. Rozhodnutí, proti kterým je podáno odvolání, zůstávají po dobu odvolacího 
procesu v platnosti, pokud odvolací orgán nerozhodne jinak. Odvolání není 
možno podat dříve než po vyčerpání všech forem přezkoumání rozhodnutí, která 
umožňují pravidla antidopingové organizace pověřené procesem slyšení podle 
ustanovení čl. 8 (kromě výjimky uvedené v čl. 13.1.1).

13.1.1 WADA nevyčerpala všechny interní opravné prostředky
V případech, kdy má WADA právo na odvolání podle čl. 13 a žádná jiná strana se 
neodvolala proti konečnému rozhodnutí v rámci řízení FIA nebo příslušné ASN, 
může WADA podat odvolání proti takovému rozhodnutí přímo k CAS, aniž by 
musela vyčerpat jiné opravné prostředky případně stanovené v rámci řízení FIA 
nebo ASN.

13.2 Odvolání proti rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel, jeho 
důsledcích a dočasnému zákazu činnosti
Proti následujícím rozhodnutím je možné podat odvolání za podmínek uvedených 
v čl. 13.2:
- rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel, 
- rozhodnutí stanovující důsledky po porušení antidopingových pravidel,
- rozhodnutí, že nebylo porušeno žádné antidopingové pravidlo; 
- rozhodnutí, že řízení o porušení antidopingového pravidla nemůže pokračovat 

z procesních důvodů (včetně například promlčení), 
- rozhodnutí podle čl. 10.10.2 (Porušení zákazu účasti po dobu zákazu

činnosti); 
- rozhodnutí, že FIA nebo ASN odpovědná za nakládání s výsledky nemá 

pravomoc rozhodnout o údajném porušení antidopingových pravidel nebo jeho 
důsledcích,

- rozhodnutí antidopingové organizace nepředložit abnormální výsledek analýzy
nebo atypický výsledek jako porušení antidopingových pravidel,

- rozhodnutí nepokračovat v řízení o porušení antidopingových pravidel po 
vyšetřování podle čl. 7.4, a 

- rozhodnutí uložit dočasný zákaz činnosti po skončení předběžného slyšení
nebo při porušení čl. 7.5.    

13.2.1 Odvolání proti rozhodnutím FIA  
Proti jakémukoli rozhodnutí FIA je možné podat odvolání jedině k CAS a 
v souladu s platnými ustanoveními tohoto soudu.

13.2.2 Odvolání proti rozhodnutím ASN nebo národních antidopingových 
organizací  
Proti všem rozhodnutím ASN nebo národní antidopingové organizace je možné 
podat odvolání u nezávislého a nestranného orgánu v souladu s pravidly 
stanovenými ASN nebo národní antidopingovou organizací. Pokud ASN nebo 
národní antidopingová organizace takový orgán nezřídily, je možné proti tomuto 
rozhodnutí podat odvolání u CAS, v souladu s ustanoveními platnými u tohoto 
soudu.

13.2.3 Osoby oprávněné podat odvolání
V případech uvedených v čl. 13.2.1 mají následující strany právo odvolání k CAS:
(a) sportovec nebo jiná osoba, které se týká rozhodnutí, jež je předmětem 

odvolání; 
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(b) druhá strana sporu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno; 
(c) FIA; 
(d) národní antidopingová organizace země, v níž je osoba držitelem licence; 
(e) Mezinárodní olympijský výbor nebo Mezinárodní paralympijský výbor, pokud 

existuje, v případech, kdy rozhodnutí může mít účinky ve vztahu k 
olympijským nebo paralympijským hrám, zejména rozhodnutí týkající se 
možnosti účasti na těchto hrách; a 

(f) WADA.  
V případech uvedených v čl. 13.2.2, jsou strany, které mají právo odvolání 
k národnímu odvolacímu orgánu, určeny pravidly ASN nebo národní 
antidopingové organizace, nicméně minimálně musí zahrnovat následující strany:
(a) sportovce nebo jinou osobu podléhající rozhodnutí, jež je předmětem 

odvolání; 
(b) druhou stranu sporu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno; 
(c) FIA; 
(d) národní antidopingovou organizaci země, jejíž licence je osoba držitelem, 
(e) ASN, která osobě vydala licenci, a 
(f) WADA. 
V případech uvedených v čl. 13.2.2 se WADA a FIA mohou odvolat k CAS proti 
rozhodnutí vydanému národním odvolacím orgánem. Jakákoli strana podávající 
odvolání má právo na pomoc CAS při získávání veškerých relevantních informací 
od antidopingové organizace, proti jejímuž rozhodnutí podává odvolání a 
příslušné informace musí být poskytnuty, pokud to CAS nařídí. 
Nehledě na jakékoli jiné ustanovení Řádu je jedinou osobou oprávněnou podat 
odvolání proti dočasnému zákazu činnosti sportovec nebo osoba, které je 
dočasný zákaz činnosti udělen.

13.3 Nesplnění povinnosti ze strany FIA nebo ASN odpovědné za nakládání 
s výsledky vydat v rozhodnutí v rozumné lhůtě
Jestliže v konkrétním případě FIA nebo příslušná ASN nevydá rozhodnutí
v otázce, zda byla porušena antidopingová pravidla v přiměřené lhůtě určené 
WADA, může WADA rozhodnout o odvolání přímo k CAS, jako kdyby FIA nebo 
příslušná ASN vydala rozhodnutí o tom, že nedošlo k porušení antidopingových
pravidel. Pokud rozhodčí senát CAS rozhodne, že došlo k porušení 
antidopingových pravidel a že WADA odvoláním přímo k CAS postupovala 
rozumně, pak rozumné náklady vzniklé WADA (náklady a honoráře advokátů) 
v rámci odvolacího řízení budou WADA uhrazeny ze strany FIA nebo příslušné 
ASN.

13.4 Odvolání proti rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí užívání 
k terapeutickým účelům 
Proti rozhodnutí WADA, kterým se mění rozhodnutí o udělení nebo o zamítnutí 
užívání k terapeutickým účelům, se může sportovec nebo antidopingová 
organizace, jejíž rozhodnutí bylo zvráceno, odvolat výhradně k CAS. 
Proti rozhodnutím FIA zamítajícím TUE, která nejsou zvrácena WADA, se může 
sportovec odvolat výhradně u CAS.
Proti rozhodnutím FIA, kterým se mění povolení nebo odmítnutí užívání 
k terapeutickým účelům, která nejsou zvrácena WADA, může podat sportovec, 
nebo antidopingová organizace, jejíž rozhodnutí bylo zvráceno, podat odvolání 
výhradně u CAS.
Proti rozhodnutím antidopingových organizací jiných než FIA nebo WADA
zamítající TUE a která nejsou zvrácena FIA nebo WADA, je možné podat 
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odvolání u národního odvolacího orgánu popsaného v čl. 13.2.2. Pokud národní 
odvolací orgán zvrátí rozhodnutí o zamítnutí TUE, může WADA podat odvolání 
proti tomuto rozhodnutí u CAS.
Pokud FIA, národní antidopingové organizace nebo jiné orgány jmenované ASN
v rozumné lhůtě nevyhoví žádosti o TUE předložené ve správné a náležité formě, 
může být tato absence rozhodnutí pokládána za zamítnutí pro účely práva na 
odvolání uvedeného v tomto článku.

13.5 Odvolání proti rozhodnutím podle čl. 12  
Proti rozhodnutím FIA podle čl. 12 může příslušná ASN podat odvolání výhradně 
u CAS. 

13.6 Lhůta na podání odvolání
Lhůta na podání odvolání u CAS činí dvacet jedna dní od data přijetí rozhodnutí 
odvolávající se stranou. Nehledě na výše uvedené se následující ustanovení 
vztahují na odvolání podaná stranou, která se může odvolat, ale která není 
stranou řízení, jež vedlo k rozhodnutí podléhajícímu odvolání:
a) Do deseti dnů po oznámení rozhodnutí může tato strana nebo tyto strany 

požádat orgán, který rozhodnutí vydal, o kopii spisu, na kterém tento orgán 
své rozhodnutí založil;

b) pokud je taková žádost podána do deseti dnů, strana, která ji podala, má nyní 
dvacet jedna dní od přijetí složky na podání odvolání k CAS.

Nehledě na výše uvedené činí lhůta na podání odvolání nebo zásah WADA
maximálně:
a) dvacet jedna dní od posledního dne lhůty na odvolání jakékoli jiné strany; 

nebo
b) dvacet jedna dní poté, co WADA obdržela kompletní spis týkající se 

rozhodnutí.
ČLÁNEK 14 – ZPRÁVA A UZNÁNÍ
14.1 Oznámení, důvěrnost a zpráva

FIA a příslušná ASN uplatní principy koordinovaného nakládání 
s antidopingovými výsledky a odpovědného, veřejného, transparentního 
nakládání, které respektuje soukromé zájmy osob, u nichž se předpokládá, že 
porušily antidopingová pravidla, jak je uvedeno dále:

14.1.1 Oznámení sportovcům a ostatním osobám
Oznámení sportovcům nebo ostatním osobám se provádí tak, jak je to uvedeno 
v čl. 7. Oznámení sportovci nebo jiné osobě, která je držitelem licence ASN, je 
možné provést zasláním oznámení této ASN.

14.1.2 Oznámení národním antidopingovým organizacím, FIA, ASN a WADA
Oznámení příslušné národní antidopingové organizaci, FIA, příslušné ASN a 
WADA se provádí tak, jak je to uvedeno v čl. 7.

14.1.3 Obsah oznámení
Oznámení sportovci, národní antidopingové organizaci sportovce, FIA, ASN, 
která sportovci vystavila licenci a WADA v souladu s čl. 7 obsahuje:
- jméno sportovce,
- jeho zemi,
- sport a disciplínu sportovce ve sportu,
- úroveň sportovce při soutěži,
- povaha testování při soutěži a mimo soutěž,
- datum odběru a
- výsledek analýzy oznámený laboratoří.
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14.1.4 Zpráva o sledování
Tytéž osoby a antidopingové organizace budou pravidelně informovány o stavu 
řízení, jeho postupu a výsledcích procesů vedených podle čl. 7 (Nakládání 
s výsledky), 8 (Právo na spravedlivé slyšení) nebo 13 (Odvolání) a neprodleně 
obdrží písemné odůvodněné rozhodnutí vysvětlující rozhodnutí otázky.

14.1.5 Důvěrnost
Útvary, kterým jsou tyto informace určeny, je nesmějí sdělovat jiným osobám než 
těm, které je potřebují znát, dokud je antidopingová organizace odpovědná za 
nakládání s výsledky nezveřejní, nebo, v případě nesplnění povinnosti veřejného 
šíření, až do dodržení lhůt stanovených v čl. 14.2 níže.

14.2 Veřejné síření
14.2.1 Totožnost sportovce nebo jakékoli jiné osoby, kterou antidopingová organizace

podezírá z porušení nějakého antidopingového pravidla, může antidopingová 
organizace odpovědná za nakládání s výsledky šířit veřejně až po oznámení 
sportovci nebo jiné dotčené osobě v souladu s čl. 7.1, 7.2 nebo 7.4 a příslušným 
antidopingovým organizacím podle čl. 14.1.2.

14.2.2 Nejpozději dvacet dní poté, co byla v rámci slyšení konaného v souladu s čl. 8 
stanoveno, že došlo k porušení antidopingových pravidel, nebo že od takového 
slyšení bylo upuštěno, nebo že obvinění z porušení antidopingových pravidel 
nebylo popřeno ve stanovených lhůtách, FIA nebo ASN odpovědná za nakládání 
s výsledky musí veřejně informovat o ukončení antidopingového řízení, včetně:
- disciplíny,
- porušeného antidopingového pravidla,
- jména sportovce nebo jiné osoby, která se porušení dopustila,
- dotčené zakázané látky nebo zakázané metody, a
- stanovených důsledků.
FIA nebo příslušná ASN musí rovněž do dvaceti dnů zveřejnit rozhodnutí vydaná 
ohledně odvolání v případech porušení antidopingových pravidel. 
FIA nebo příslušná ASN rovněž musí, ve lhůtě stanovené na zveřejnění, předat 
všechna rozhodnutí soudního a odvolacího orgánu WADA.

14.2.3 V případě, kdy bude zjištěno, po slyšení nebo při odvolání, že sportovec nebo jiná 
osoba se nedopustily porušení antidopingových pravidel, může být rozhodnutí 
veřejně publikováno jen se souhlasem sportovce nebo jiné osoby, které se 
rozhodnutí týká. FIA nebo příslušná ASN musí vyvinout rozumné úsilí, aby tento 
souhlas získala a, pokud ho získá, musí zveřejnit rozhodnutí v celém rozsahu 
nebo ve znění, které schválí sportovec nebo jiná osoba.

14.2.4 Pro účely tohoto čl. 14.2 musí být zveřejnění provedeno minimálně vyvěšením 
požadovaných informací na webu FIA nebo příslušné ASN po dobu jednoho roku.

14.2.5 Žádný zástupce FIA nebo příslušné ASN nemůže veřejně komentovat skutečnosti 
týkající se aktuální záležitosti (což nezahrnuje obecný popis postupu a vědeckých 
aspektů), pokud to není za účelem reakce na veřejné komentáře připisované 
sportovci, jiné osobě nebo jejich zástupcům.

14.3 Informace o místě pobytu sportovců
Jak to podrobněji uvádějí Mezinárodní standardy pro testování, sportovci 
identifikovaní FIA nebo jejich ASN jako příslušející k cílové skupině sportovců 
podléhající testování jsou povinni poskytnout přesné a aktuální informace o místě 
svého pobytu. FIA, ASN a národní antidopingové organizace musí koordinovat 
identifikaci sportovců a shromažďování aktualizovaných informací o jejich pobytu 
a předat je WADA. Tyto informace budou přístupné, pokud možno 
prostřednictvím systému ADAMS, jiným antidopingovým organizacím, které mají 



27

pravomoc provádět testování těchto sportovců na základě čl. 15. Současně 
budou tyto informace uchovávány v co největší tajnosti a v souladu 
s Mezinárodním standardem pro ochranu osobních údajů. Budou sloužit 
výhradně k plánování, koordinaci a provádění testů. Jakmile k těmto účelům 
nebudou potřeba, budou zničeny.

14.4 Statistická zpráva
FIA a ASN zveřejní, minimálně jednou ročně, obecnou statistickou zprávu o své 
činnosti v oblasti kontroly dopingu a jednu kopii předají WADA. FIA a ASN mohou 
rovněž zveřejnit zprávy uvádějící jméno každého sportovce, který se podrobil 
testování a datum každého testu.

14.5 Informační centrum pro kontrolu dopingu
WADA bude sloužit jako informační centrum pro veškeré údaje a výsledky 
dopingových kontrol u sportovců mezinárodní a národní úrovně zařazených do 
cílové skupiny sportovců podléhající testování jejich národní antidopingové 
organizace. Aby se usnadnila koordinace plánování testů a předešlo se zdvojení 
mezi různými antidopingovými organizacemi, FIA a ASN musí sdělit do 
informačního centra WADA všechny dopingové kontroly, které provedou při 
soutěži a mimo soutěž, jakmile tyto provedou. Tyto informace budou poskytnuty 
sportovci, ASN, která vydala sportovci licenci, národní antidopingové organizaci 
sportovce a FIA.
Aby mohla sloužit jako informační centrum pro všechny údaje týkající se 
dopingových kontrol, vytvořila WADA nástroj pro správu databáze, ADAMS, který 
splňuje principy pro ochranu osobních údajů. Osobní informace o sportovci, 
doprovodném personálu sportovce nebo jiných stranách účastnících se činností 
proti dopingu, budou uchovávány WADA, která spadá pod dohled kanadských 
orgánů, co se týče ochrany osobních údajů, a to v co největší důvěrnosti a 
v souladu s Mezinárodním standardem pro ochranu osobních údajů. 

14.6 Důvěrnost údajů
Při plnění povinností stanovených Kodexem, mohou FIA a ASN shromažďovat, 
uchovávat, zpracovávat nebo zveřejňovat osobní informace týkající se sportovců 
a třetích stran. FIA a ASN musí při zpracování těchto informací dbát na soulad 
s platnými zákony na ochranu osobních údajů a s Mezinárodním standardem pro 
ochranu osobních údajů a ujistit se, že sportovci a nesportovci jsou dobře 
informováni o nakládání s jejich osobními údaji v rámci činností proti dopingu 
vyplývajícími z Kodexu a Řádu a že s tímto případně souhlasí.

ČLÁNEK 15 – VZÁJEMNÉ UZNÁNÍ
15.1 S výhradou práva na odvolání uvedeného v čl. 13 budou testy, TUE (s výjimkou 

TUE vydaných národními antidopingovými organizacemi uvedenými v čl. 4.5.4c)), 
rozhodnutí soudních orgánů a všechna ostatní konečná rozhodnutí vydaná 
jakoukoli ASN nebo jakýmkoli signatářem uznána a respektována FIA a všemi 
ASN, pokud jsou v souladu s Kodexem a spadají do příslušnosti dané ASN nebo 
signatáře.

15.2 FIA a ASN uznají opatření přijatá jinými orgány, které nepřijaly Kodex, pokud jsou 
pravidla těchto orgánů kompatibilní s Kodexem.

15.3 S výhradou práva na odvolání uvedeného v čl. 13, jakékoli rozhodnutí FIA týkající 
se porušení Řádu bude uznáno všemi ASN, které přijmou nezbytná opatření pro 
účinné uplatnění tohoto rozhodnutí.
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ČLÁNEK 16 – ZAČLENĚNÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL FIA ZE STRANY ASN
Všechny ASN budou dodržovat Řád. Řád bude rovněž začleněn, buď nepřímo, nebo 
jako reference, do pravidel každé ASN. Všechny ASN začlení do svých předpisů 
procedurální pravidla nezbytná pro realizaci Řádu.

ČLÁNEK 17 – PROMLČENÍ
Proti sportovci nebo jiné osobě není možné zahájit jakékoli kroky kvůli porušení 
antidopingového pravidla popsaného v Řádu, pokud tyto nejsou zahájeny do osmi let od 
data porušení.

ČLÁNEK 18 – ZPRÁVA O SOULADU S KODEXEM
FIA předloží WADA každé dva roky zprávu o dodržování Kodexu a vysvětlí důvody 
jakéhokoli nesouladu.

ČLÁNEK 19 – DOPLNĚNÍ A INTERPRETACE ŘÁDU
19.1 FIA může Řád podle potřeby doplnit.
19.2 Řád je sepsán ve francouzštině a v angličtině. V případě rozdílných interpretací je 

rozhodující francouzský text.
19.3 Řád bude interpretován jako nezávislý a autonomní dokument, nikoli s referencí 

na existující zákony nebo stanovy, kromě výjimek uvedených v čl. 19.6.
19.4 Titulky použité v různých částech a článcích Řádu jsou určeny výhradně pro 

snadnější četbu a nelze je pokládat za součást podstaty předpisů nebo jakýmkoli 
způsobem ovlivňující jazyk ustanovení, k němuž se vztahují.

19.5 DODATEK A – Definice, DODATEK B – Procedurální pravidla pro antidopingový 
disciplinární výbor FIA (ADC), DODATEK C – Formulář pro uznání a přijetí a 
DODATEK D – Mezinárodní standardy WADA tvoří nedílnou součást Řádu.

19.6 Řád byl přijat na základě ustanovení vztahujících se ke Kodexu a musí být 
vykládán v souladu s nimi.

19.7 Řád vstoupil v platnost a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011 („datum vstupu 
v platnost“). Nebude se uplatňovat zpětně na věci probíhající před datem vstupu 
v platnost, s následujícími výhradami:

19.7.1 Co se týče jakéhokoli porušení antidopingových pravidel prošetřovaného k datu 
vstupu v platnost a ve všech případech porušení antidopingových pravidel, 
k němuž došlo před datem vstupu v platnost, ale které je stíháno poté, věc se 
bude řídit antidopingovými pravidly platnými v okamžiku, kdy k údajnému 
porušení antidopingových pravidel došlo, pokud soudní orgán, který věc 
vyšetřuje, nestanoví, že se na okolnosti věci použije princip retroaktivity 
příznivějšího zákona (lex mitior).

19.7.2 Jakékoli porušení čl. 2.4 (Porušení požadavků na dostupnost sportovců pro 
testování mimo soutěž) zjištěné FIA podle pravidel platných před datem vstupu 
v platnost, které není promlčené a představuje porušení povinnosti poskytnout 
informace o pobytu podle čl. 11 Mezinárodních standardů pro testování, musí být 
stíháno a může být vzato v úvahu, před datem promlčení, v souladu 
s Mezinárodními standardy pro testování.

19.7.3 Co se týče případů, kdy bylo vydáno konečné rozhodnutí se závěrem o porušení 
antidopingových pravidel před datem vstupu v platnost, ale k datu vstupu 
v platnost se na sportovce nebo jinou osobu ještě vztahuje zákaz činnosti, může 
sportovec nebo jiná osoba požádat antidopingovou organizaci odpovědnou za 
nakládání s výsledky porušení antidopingových pravidel, aby uvažovala o snížení 
doby zákazu činnosti na základě Řádu. Aby byla platná, musí být tato žádost 
předložena před vypršením doby zákazu činnosti. Proti vydanému rozhodnutí 
musí být podáno odvolání v souladu s čl. 13.2. Řád se v žádném případě 
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nevztahuje na porušení antidopingových pravidel, u nichž bylo vydáno konečné 
rozhodnutí konstatující porušení antidopingových pravidel, a vypršela doba 
zákazu činnosti.

19.7.4 S výhradou čl. 10.7.5 jsou porušení antidopingových pravidel, k nimž dojde 
v režimu předpisů platných před datem vstupu v platnost, pokládána za dřívější 
porušení pro určení sankcí v souladu s čl. 10.7. Pokud se porušení 
antidopingových pravidel před datem vstupu v platnost týká látky, která by podle 
Řádu byla pokládána za specifikovanou látku, za kterou se ukládá doba zákazu 
činnosti nižší než dva roky, mělo by toto porušení být pokládáno pro účely čl. 
10.7.1 za porušení se sníženou sankcí.

ČLÁNEK 20 – DODATEČNÉ ÚKOLY A ODPOVĚDNOSTI SPORTOVCE A 
DOPROVODNÉHO PERSONÁLU SPORTOVCE

20.1 Úkoly a odpovědnosti sportovce
20.1.1 Seznámit se s Řádem a podrobit se mu.
20.1.2 Být k dispozici pro odběr vzorků.
20.1.3 V rámci boje proti dopingu být odpovědný za to, co užívá a používá.
20.1.4 Informovat lékařský personál o své povinnosti neužívat zakázané látky nebo 

zakázané metody a ujistit se, že žádné lékařské ošetření, kterého se mu dostane, 
není porušením Řádu.

20.2 Úkoly a odpovědnosti doprovodného personálu sportovce
20.2.1 Seznámit se s Řádem a podrobit se mu.
20.2.2 Spolupracovat při aplikaci Řádu, zejména v rámci jakéhokoli procesu testování 

sportovce.
20.2.3 Posilovat hodnoty a chování sportovce ve prospěch boje proti dopingu.

ČLÁNEK 21 – VÝCHOVA A PREVENCE
FIA a ASN budou dohlížet na plánování a realizaci programů informování a vzdělávání a 
zajišťovat jejich sledování. Programy musejí poskytovat účastníkům přesné a 
aktualizované informace minimálně k následujícím otázkám:

- látky a metody zapsané na Seznamu zakázaných látek a metod,
- porušení antidopingových pravidel,
- důsledky dopingu, včetně sankcí, důsledků pro zdraví a společenských 

důsledků,
- postupy při dopingové kontrole,
- práva a odpovědnosti sportovců a jejich doprovodného personálu,
- povolení k užívání pro terapeutické účely,
- řízení rizik spojených s potravinovými doplňky,
- hrozba dopingu pro sportovního ducha.

Programy by měly podporovat sportovního ducha a vytvářet prostředí, které výrazně 
sport bez dopingu a které má pozitivní a dlouhodobý vliv na výběr učiněný sportovcem i 
nesportovcem.
Navíc ke každému formuláři žádosti o licenci FIA musí být připojen „Formulář uznání a 
přijetí“, připojený k Řádu (dodatek C), v aktuální formě schválené Světovou radou 
automobilového sportu FIA.
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DODATEK A DEFINICE

Nezavinění nebo nezanedbání:
Je to dokazování sportovce, že nevěděl, neměl pochyb nebo nemohl rozumně vědět či 
předpokládat, i za největší opatrnosti, že použil zakázanou látku nebo metodu nebo mu 
byla podána.
Nevýznamné zavinění nebo nedbalost:
Je to dokazování sportovce, že vzhledem k veškerým okolnostem a vzhledem ke 
kritériím pro nevýznamné zavinění nebo nedbalost nebylo jeho zavinění nebo nedbalost 
významné vzhledem k porušení, k němuž došlo.
ADAMS:
Anglická zkratka pro Anti-Doping Administration and Management System (Systém pro 
správu a řízení antidopingu), tedy nástroj řízení vycházející z internetu, ve formě 
databáze, která slouží k zadávání, uchovávání, sdílení a předávání údajů, jehož účelem 
je pomáhat WADA a jejím partnerům při jejich antidopingových operací v souladu 
s legislativou týkající se ochrany údajů.
Podstatná pomoc:
Pro účely čl. 10.5.3 musí osoba, která poskytuje podstatnou pomoc:

1) v plném rozsahu uvést, v podepsaném písemném prohlášení, veškeré informace, 
které má k dispozici týkající se porušení antidopingových pravidel a

2) plně spolupracovat při vyšetřování a zkoumání jakékoli záležitosti spojené 
s těmito informacemi, například tím, že na slyšení podá svědectví, pokud ji o to 
antidopingová organizace nebo soudní orgán požádá.

Navíc musí být poskytnuté informace důvěryhodné a musí představovat významnou 
část jakékoli stíhané věci, nebo pokud věc není stíhána, musí tvořit dostatečný podklad, 
na kterém může být věc založena.
WADA:
Světová antidopingová agentura
ASN:
Národní klub nebo federace uznaná FIA jako jediný držitel sportovní pravomoci v zemi 
(jak je uvedeno v čl. 10 Mezinárodního sportovního řadu FIA).
Předběžné slyšení:
Pro účely čl. 7.6 souhrnné a zrychlené slyšení před konáním slyšení uvedeného v čl. 8 
(Právo na spravedlivé slyšení), které sportovci zaručuje stanovisko a možnost být 
vyslechnut písemně nebo ústně.
TUE:
Povolení k užívání k terapeutickým účelům, jak je definováno v čl. 4.5.
ADC:
Antidopingový disciplinární výbor FIA, jehož procedurální pravidla jsou stanovena 
v Dodatku B.
TUEC:
Výbor pro povolení užívání k terapeutickým účelům, jak je definováno v čl. 4.5.
Kodex:
Světový antidopingový kodex.
Národní olympijský výbor:
Organizace uznaná z tohoto titulu Mezinárodním olympijským výborem. Termín Národní 
olympijský výbor zahrnuje jakoukoli národní sportovní konfederaci země, kde národní 
sportovní konfederace obecně vykonává odpovědnost v oblasti dopingu pod Národním 
olympijským výborem.
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Soutěž:
Jediný závod, zápas, partie nebo zvláštní sportovní závod. V případě organizovaných 
závodů a jiných závodů, kde jsou ceny udělovány každý den nebo podle možností, je 
rozlišení mezi soutěží a podnikem takové, jaké je uvedeno v předpisech příslušné 
mezinárodní federace.
Důsledky porušení antidopingových pravidel:
Porušení antidopingových předpisů sportovcem nebo jinou osobou může mít více 
následujících důsledků:
(a) diskvalifikace znamená, že výsledky sportovce během soutěže nebo podniku jsou 

zrušeny, se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně odebrání trofejí, medailí, bodů 
a cen;

(b) zákaz činnosti znamená, že sportovec nebo jiná osoba se nesmí zúčastnit jakékoli 
soutěže, jakékoli jiné činnosti nebo obdržet finanční podporu během určité doby, jak 
je stanoveno v článku 10.10;

(c) dočasný zákaz činnosti znamená, že sportovec nebo jiná osoba se nesmí 
dočasně zúčastnit jakékoli soutěže až do definitivního rozhodnutí přijatého během 
slyšení podle čl. 8 (Právo na spravedlivé slyšení).

Testování (kontrola):
Součást celkového procesu dopingové kontroly, která obsahuje plánování testů, odběr 
vzorků, manipulaci se vzorky a jejich převoz do laboratoře.
Cílená kontrola:
Výběr sportovců ke kontrole, jakmile jsou specifikovaní sportovci nebo skupiny 
sportovců vybráni na základě nikoli náhodného výběru pro kontrolu v určitý okamžik.
Dopingová kontrola:
Všechny etapy a všechny postupy od plánování kontrol až do konečného rozhodnutí o 
odvolání, včetně všech prozatímních etap a procesu, například předání informací o 
místě pobytu, odběr vzorků a manipulaci s nimi, analýzu v laboratoři, povolení k užívání 
pro terapeutické účely, nakládání s výsledky a slyšení.
Náhodná kontrola:
Kontrola, která se koná bez předchozího upozornění sportovce a během které je 
sportovec trvale doprovázen, od doručení výzvy až do poskytnutí vzorku.
Úmluva UNESCO:
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 Generální 
konferencí UNESCO na jejím 33. zasedání, včetně všech dodatků přijatých členskými 
státy Úmluvy a Konferencí stran mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.
Diskvalifikace:
Viz výše Důsledky porušení antidopingových pravidel.
Veřejně šířit nebo veřejně informovat:
Odhalit nebo šířit informace veřejnosti nebo jiným osobám než jsou ty, které mají právo 
být předem informovány v souladu s čl. 14.
Délka podniku:
Doba, která uplynula mezi začátkem a koncem podniku, jak to stanovil orgán, pod jehož 
záštitou se podnik koná.
Vzorek:
Jakýkoli biologický materiál získaný v rámci dopingové kontroly.
Při soutěži:
To zahrnuje období začínající dvanáct hodin před soutěží, které se sportovec musí 
zúčastnit a končící s koncem této soutěže a procesu sběru vzorků, spojeného s touto 
soutěží.
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Podvádění:
Jakýkoli pokus o změnu pro nelegitimní účely nebo nelegitimním způsobem; ovlivnění 
výsledku nelegitimním způsobem; nelegitimní zásah; vytvoření překážky, uvedení 
v omyl nebo dopuštění se podvodného chování za účelem změny výsledků nebo 
zabránění v pokračování normálních postupů; nebo poskytnutí podvodných údajů 
antidopingové organizaci.
Cílová skupina sportovců podléhající testování:
Skupina sportovců na vysoké úrovni, identifikovaných FIA a každou národní 
antidopingovou organizací, kteří podléhají testování při soutěži i mimo soutěž v rámci 
plánu testování FIA nebo příslušné národní antidopingové organizace.
Mimo soutěž:
Jakákoli dopingová kontrola, která se nekoná během soutěže.
Seznam zakázaných látek a metod:
Seznam zveřejněný WADA, který uvádí zakázané látky a metody (k dispozici na 
internetových stránkách WADA, www.wada-ama.org).
Podnik:
Série individuálních soutěží probíhající pod záštitou odpovědného orgánu.
Mezinárodní podnik:
Podnik zapsaný do Mezinárodního sportovního kalendáře FIA.
Národní podnik:
Sportovní podnik, který není mezinárodním podnikem a kterého se účastní sportovci
mezinárodní úrovně nebo sportovci národní úrovně.
Marker:
Sloučenina, komplex sloučenin nebo biologických parametrů, které svědčí o užití 
zakázané látky nebo metody.
Metabolit:
Jakákoli látka, která je výsledkem biotransformace.
Zakázaná metoda:
Každá metoda, která je uvedena na Seznamu zakázaných látek a metod.
Nezletilý:
Fyzická osoba, která nedosáhla věku plnoletosti podle zákonů v zemi svého pobytu.
Antidopingová organizace:
Orgán odpovědný za přijetí pravidel pro vytvoření, realizaci nebo aplikaci jakékoli části 
procesu dopingové kontroly. To zahrnuje například FIA, ASN, národní antidopingové 
organizace, WADA a organizace odpovědné za velké podniky, které provádějí testy 
během podniků spadajících do jejich odpovědnosti.
Národní antidopingová organizace:
Orgán nebo orgány jmenované každou zemí jako hlavní orgán odpovědný za přijetí a 
realizaci antidopingových pravidel, řízení odběru vzorků, nakládání s výsledky testů a 
konání slyšení na národní úrovni. To zahrnuje všechny orgány, které mohou být 
jmenovány více zeměmi jako regionální antidopingová organizace zastupující tyto země. 
Pokud příslušný veřejný orgán jmenování neučiní, je tímto orgánem Národní olympijský 
výbor země nebo jeho zástupce.
Pokud je uveden odkaz na národní antidopingovou organizaci sportovce, jedná se o 
národní antidopingovou organizaci země ASN, která vydala sportovci licenci.
Organizace odpovědné za velké podniky:
Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor a Kontinentální 
asociace národních olympijských výborů, které slouží jako odpovědný orgán pro 
mezinárodní podnik, ať je kontinentální, regionální nebo jiný.



33

Účastník:
Každý sportovec nebo člen doprovodného personálu sportovce.
Osoba:
Fyzická osoba nebo organizace nebo jiný útvar.
Doprovodný personál jezdce:
Jakýkoli trenér, cvičitel, manažer, agent, personál týmu, činovník, lékařský nebo 
zdravotnický personál nebo jiná osoba, kteří pracují se sportovcem nebo kteří ošetřují 
sportovce účastnícího se soutěží nebo se na ně připravujícího.
Držení:
Fyzické držení a držení de facto (které se zjistí pouze tehdy, když osoba provádí 
výlučnou kontrolu zakázané látky/metody nebo míst, kde se nachází zakázaná 
látka/metoda). Pokud osoba neprovádí výlučnou kontrolu zakázané látky/metody nebo 
míst, kde se zakázaná látka/metoda nachází, může být držení de facto zjištěno jen 
tehdy, pokud osoba věděla o přítomnosti zakázané látky/metody a měla v úmyslu 
provést její kontrolu. K porušení antidopingových pravidel spočívajících v pouhém držení 
nemůže dojít, pokud osoba před tím, než obdržela upozornění na porušení 
antidopingových pravidel, přijala konkrétní opatření, kterými prokáže, že nikdy neměla 
v úmyslu držet zakázanou látku/metodu a zřekne se tohoto držení tak, že to výslovně 
prohlásí antidopingové organizaci. Koupě (pomocí elektronického nebo jiného 
prostředku) zakázané látky nebo zakázané metody představuje její držení osobou, které 
koupi učinila.
Program nezávislých pozorovatelů:
Tým pozorovatelů pod dohledem WADA, kteří se účastní procesu dopingové kontroly při 
některých podnicích, mohou poskytnout rady v tomto ohledu a podají o svém 
pozorování zprávu.
Veřejně informovat:
Viz výše Veřejně šířit nebo veřejně informovat.
Abnormální výsledek analýzy:
Zpráva laboratoře nebo jiného orgánu uznaného WADA, který, v souladu 
s Mezinárodním standardem pro laboratoře a souvisejícími technickými dokumenty zjistí 
ve vzorku přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů (včetně 
zvýšeného množství endogenních látek) nebo použití zakázané metody.
Atypický výsledek:
Zpráva laboratoře nebo jiného orgánu schváleného WADA, pro kterou Mezinárodní 
standard pro laboratoře, související technické dokumenty nebo Seznam zakázaných 
látek a metod požaduje dodatečné šetření před tím, než je možné stanovit abnormální 
výsledek analýzy.
Signatáři:
Orgány, které podepsaly Kodex a zavázaly se ho dodržovat, zahrnující Mezinárodní 
olympijský výbor, mezinárodní federace, Mezinárodní paralympijský výbor, Národní 
olympijské výbory, Národní paralympijské výbory, organizace odpovědné za velké 
podniky, národní antidopingové organizace a WADA.
Individuální sport:
Jakákoli disciplína automobilového sportu, která není týmovým sportem.
Týmový sport:
Disciplína automobilového sportu, která probíhá v týmech (řidič a spolujezdec) nebo 
která umožňuje náhradu nebo směnu sportovců během soutěže.
Sportovec:
Každý jezdec nebo cestující (včetně navigátora a spolujezdce), jak jsou definováni v čl. 
45 a 46 Mezinárodního sportovního řádu FIA.
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Mezinárodní standard:
Standard přijatý WADA na podporu Kodexu. Dodržování mezinárodních standardů (na 
rozdíl od jiných norem, praktik nebo postupů) postačuje k závěru, že postupy uvedené 
v Mezinárodním standardu jsou správně prováděny. Mezinárodní standardy zahrnují 
technické dokumenty zveřejněné v souladu s jejich ustanoveními.
Zakázaná látka:
Jakákoli látka uvedená na Seznamu zakázaných látek a metod.
Specifikovaná látka:
Jak je definovaná v čl. 4.2.2.
Zákaz činnosti:
Viz výše Důsledky porušení antidopingových pravidel.
Dočasný zákaz činnosti:
Viz výše Důsledky porušení antidopingových pravidel.
CAS:
Sportovní rozhodčí soud.
Pokus:
Úmyslné jednání, které představuje důležitou etapu plánovaného jednání směřujícího 
k porušení antidopingového pravidla. K porušení antidopingového pravidla založeného 
pouze na pokusu však nedojde, pokud osoba od pokusu ustoupí dříve, než byla 
odhalena třetí osobou, která se pokusu neúčastní. 
Nelegální nakládání:
Prodej, darování, přeprava, posílání, doručování nebo distribuce třetí osobě zakázané 
látky nebo metody (fyzicky, elektronicky nebo jinak) sportovcem, doprovodným 
personálem sportovce nebo jinou osobou spadající pod antidopingovou organizaci. Tato 
definice ovšem nezahrnuje:

- kroky členů lékařského personálu učiněné v dobré víře a týkající se zakázané 
látky použité pro legitimní a zákonné terapeutické účely nebo pro jiné 
zdůvodnitelné účely,

- kroky týkající se zakázaných látek, které nejsou zakázané při testech mimo 
soutěž, pokud veškeré okolnosti neprokážou, že zakázané látky nejsou 
určené pro skutečné a zákonné terapeutické účely.

Užívání:
Použití, aplikace, požití, injekce nebo konzumace zakázané látky nebo metody jakýmkoli 
způsobem. 
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DODATEK B
PROCEDURÁLNÍ PRAVIDLA PRO DISCIPLINÁRNÍ ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR FIA

B.1
Na základě čl. 7 a 28 stanov FIA se zřizuje disciplinární orgán zvaný Disciplinární
antidopingový výbor FIA (dále „ADC“), který má disciplinární pravomoci první instance 
vůči sportovcům a jiným osobám uvedeným v ustanoveních Antidopingového řádu FIA 
(dále „Řád“), jež jsou podezřelé z porušení antidopingových pravidel. Pro rozhodování 
ve věcech, které mu jsou předloženy, použije ADC ustanovení Řádu a dále uvedená 
procedurální pravidla (dále „procedurální pravidla“).
Procedurální pravidla jsou sepsána ve francouzštině a angličtině.
V případě rozporů v interpretaci je rozhodující francouzský text.

B.2
ADC má dvanáct členů, včetně předsedy, které volí valná hromada na návrh Světové 
rady automobilového sportu.
Členové ADC se volí na 3 roky a jedna jeho třetina se obnovuje každý rok.
V roce 2011 navrhne Světová rada automobilového sportu 12 kandidátů na člena ADC, 
z nichž třetina bude zvolena na 1 rok (pouze rok 2012), jedna třetina na 2 roky (2012 a 
2013) a jedna třetina na 3 roky (2012-2014). V následujících letech (od roku 2012) 
navrhne Světová rada automobilového sportu kandidáty ke zvolení na dobu 3 let.
Členové musejí prokázat odbornost v právní a/nebo lékařské oblasti.
V případě, že se z jakéhokoli důvodu uvolní křeslo člena ADC, může Světová rada 
automobilového sportu navrhnout valné hromadě jeho náhradu na zbývající dobu 
mandátu.

B.3
Pro každou záležitost jmenuje předseda ADC z členů ADC kolegium minimálně tří členů, 
z nichž jeden je předsedou soudního orgánu ADC pro tuto věc (dále „předseda ve věci“).
Předseda ve věci je pověřen vedením řízení, ověřením jeho správnosti, zajištěním 
dodržování práv stran, zajištěním pořádku během slyšení a musí se ujistit, že bylo 
sepsáno rozhodnutí.
Soudní orgán ADC může pravoplatně rozhodovat jen tehdy, pokud jsou přítomni 
minimálně předseda ve věci a dva jeho členové. Členové ADC se nemohou zúčastnit 
rozhodování, pokud jsou ve věci zainteresovaní.
Členové ADC jsou povinni dodržovat profesionální tajemství ohledně skutečností, úkonů 
a informací, s nimiž se mohou seznámit na základě své funkce. Jakékoli porušení tohoto 
ustanovení znamená okamžité vyloučení dotyčného člena Světovou radou 
automobilového sportu.
Kromě případné přítomnosti zástupců WADA a ASN, která vydala licenci sportovci nebo 
jiné osobě, nejsou jednání před soudním orgánem ADC veřejná, kromě opačné žádosti 
podané před začátkem zasedání sportovcem nebo jinou osobou nebo jejími obhájci. 

B.4
Vedoucí lékařské komise FIA je pověřen vyšetřením každé věci (dále „vedoucí 
vyšetřování“). Ten musí obdržet od příslušných činovníků zápis o testování, 
vypracovaný činovníkem pro dopingovou kontrolu a uvádějící podmínky, za kterých byl 
proveden odběr vzorků a zkoušky, zápis o výsledku analýzy vypracovaný v souladu 
s Řádem, a všechny prvky vhodné pro vyšetření záležitosti.
Vedoucí vyšetřování je vázán povinností ohledně faktů, úkonů a informací, s nimiž se 
může seznámit na základě své funkce.
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B.5
Jakmile bylo zjištěno porušení Řádu, vedoucí vyšetřování nemůže sám věc uzavřít, i 
když sportovec nebo jiná osoba uvádí terapeutické důvody. Příslušný je za všech 
okolností ADC. ADC je povinna přijmout rozhodnutí v každém předloženém případě, 
včetně v případě uzavření spisu.

B.6
Vedoucí vyšetřování informuje sportovce nebo jinou osobu a případně jejich právní
zástupce, že vůči nim bylo zahájeno disciplinární řízení tím, že jim odešle dokument 
uvádějící vznešená obvinění, ve formě doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným 
způsobem, jako je předání do vlastních rukou proti podpisu, který umožňuje prokázat 
přijetí příjemcem.
Vedoucí vyšetřování rovněž informuje ASN, která vydala licenci sportovci nebo jiné
osobě, národní antidopingovou organizaci sportovce nebo jiné osoby a WADA.

B.7
Dokument uvádějící stanovená obvinění musí být případně doprovázen výsledkem 
analýzy a poznámkou informující sportovce o možnosti požádat, doporučeným dopisem 
s dodejkou, zaslaným ve lhůtě čtyř dní od přijetí doporučeného dopisu uvedeného 
v předchozím článku, aby na jeho náklady byla provedena druhá analýza za podmínek 
stanovených Řádem.
Po přijetí této žádosti se vedoucí vyšetřování obrátí na antidopingovou laboratoř.

B.8
Po vypršení lhůty čtyř dní stanovené v předchozím článku nebo po přijetí výsledků druhé 
analýzy, které potvrdily nebo popřely užívání zakázané látky nebo zakázané metody, 
vypracuje vedoucí vyšetřování v maximální lhůtě dvou týdnů zprávu, kterou zašle 
členům soudního orgánu ADC.

B.9
Sportovec nebo jiná osoba, případně doprovázená svými právními zástupci, je 
předvolána předsedou ve věci doporučeným dopisem s dodejkou nebo dopisem 
předaným proti podpisu, minimálně patnáct dní před datem slyšení před soudním 
orgánem ADC.
Sportovec nebo jiná osoba může být doprovázen jedním nebo více obhájci podle svého 
výběru. Při přijetí předvolání musí upřesnit požadavek na tlumočníka při slyšení před 
soudním orgánem ADC a také jazyk tlumočení.
Sportovec nebo jeho obhájce může požadovat kopie ze složky o analýze vzorků A a B, 
která obsahuje dokumenty stanovené v Mezinárodním standardu pro laboratoře tak, že 
zašle písemnou žádost vedoucímu vyšetřování.
Sportovec nebo jiná osoba mohou požadovat, aby byly vyslechnuty osoby podle jejich
výběru, jejichž jména sdělí předsedovi ve věci minimálně osm dní před zasedáním 
soudního orgánu ADC. Předseda ve věci může odmítnout žádosti o výslech, které jsou 
nevhodné. Toto odmítnutí bude sděleno sportovci nebo jiné osobě do čtyřiceti osmi 
hodin po přijetí jeho požadavku.

B.10
Při slyšení přednese vedoucí vyšetřování ústně svou zprávu.
Předseda ve věci může nechat soudním orgánem ADC vyslechnout jakoukoli osobu, 
jejíž svědectví se mu jeví jako užitečné. Pokud se rozhodne takového svědka 
vyslechnout, informuje o tom písemně sportovce nebo jinou osobu před jednáním, 
minimálně čtyřicet osm hodin předem.
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Poté jsou sportovec nebo jiná osoba a případně jakákoli osoba, jejíž přítomnost byla 
vyžádána, vyzváni, aby předložili svou obhajobu. V každém případě musí mít sportovec 
nebo jiná osoba, jejich zástupce nebo jeho obhájce možnost mít slovo jako poslední.

B.11  
Soudní orgán ADC rozhoduje za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti sportovce nebo jiné 
osoby, jejich obhájců, osob vyslechnutých při slyšení, případných zástupců WADA a 
ASN, která vydala sportovci licenci nebo jiné osoby a vedoucího vyšetřování. Soudní 
orgán ADC vydá zdůvodněné rozhodnutí.
Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou členů soudního orgánu ADC, předseda ve 
věci má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů. 
Rozhodnutí jsou v principu přijímána při jednání, ale porada a hlasování poštou, faxem, 
e-mailem a konání jednání pomocí videokonference nebo telefonické konference je 
možné v naléhavém případě nebo v případě nutnosti. 
Rozhodnutí podepisuje předseda ve věci.
Rozhodnutí je co nejrychleji doručeno sportovci nebo jiné osobě doporučeným dopisem 
s dodejkou nebo dopisem předaným sportovci nebo jiné osobě proti podpisu. 
V oznámení jsou uvedeny způsoby odvolání a jeho lhůty.
Rozhodnutí je poté rovněž doporučeným dopisem s dodejkou doručeno ASN, která 
sportovci vydala licenci nebo jiné osobě, její antidopingové organizaci a WADA.

B.12
Na základě čl. 29 stanov FIA je možné proti každému rozhodnutí soudního orgánu ADC 
podat odvolání výhradně u Sportovního arbitrážního soudu ve Švýcarsku (dále „CAS“). 
Toto odvolání může podat sportovec nebo jiná osoba, které ASN, jež jí vydala licenci, 
nemůže odmítnout svou pomoc, nebo FIA. Postup u CAS je uveden v Rozhodčím 
kodexu pro oblast sportu.
Lhůta na odvolání činí dvacet jedna dní od přijetí sdělení, proti kterému se odvolání 
podává.
Strany podávající odvolání u CAS musí postupovat s veškerou nezbytnou pečlivostí, 
v souladu s ustanoveními platnými u této instance.
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DODATEK C
FORMULÁŘ UZNÁNÍ A PŘIJETÍ

Já, níže podepsaný, jako držitel licence [název ASN] a/nebo účastník podniku
povoleného nebo uznaného [název ASN nebo FIA], tímto prohlašuji následující:
Potvrzuji, že se podřídím všem ustanovením Antidopingového řádu FIA a budu jimi 
vázán, včetně, ale nikoli pouze, všech dodatků k Antidopingovému řádu a všem 
Mezinárodním standardům, jak je zveřejnila Světová antidopingová organizace a které 
jsou trvale k dispozici na jejích internetových stránkách.
Uznávám, že ASN, FIA a národní antidopingové organizace jsou oprávněny uvalit 
sankce na základě Antidopingového řádu FIA.
Přečetl jsem si toto prohlášení a porozuměl mu.

__________________ _______________________
Datum Jméno tiskacími písmeny

(příjmení, jméno)

__________________ ________________________
Datum narození Podpis (nebo, v případě nezletilého,
(den/měsíc/rok) podpis zákonného zástupce)

DODATEK D
MEZINÁRODNÍ STANDARDY WADA

Dále uvedené Mezinárodní standardy WADA jsou k dispozici na internetových stránkách 
WADA (www.wada-ama.org):

- Seznam zakázaných látek a metod,
- Mezinárodní standard pro povolení užívání k terapeutickým účelům,
- Mezinárodní standardy pro testování,
- Mezinárodní standard pro ochranu osobních údajů,
- Mezinárodní standard pro laboratoře.




