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2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY KODEXU 

ZMĚNY SVĚTOVÉHO ANTIDOPINGOVÉHO KODEXU 

Připomínkové řízení 2011–2013 (2 roky) 

schváleno v listopadu 2013 (IV. kongres WADA – Johannesburg, Jižní Afrika) 

platí od 1. ledna 2015 
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zkrácena doba posuzování nezastižení sportovců v místě pobytu z 18 měsíců 
na 12 měsíců (při trojím provinění zákaz činnosti na 1–2 roky) 

nově „zákaz spolčování se závadnými osobami“ (zákaz činnosti na 1–2 roky) 

terapeutické výjimky – zpřísnění udělování 

prodlužuje se doba uchovávání vzorků krve i moči z 8 na 10 let 

základní postih (sankce) sportovců se prodlužuje ze 2 na 4 roky 

větší důraz na posouzení úmyslu (polehčující nebo přitěžující okolnosti) 

nedostavení se k dopingové kontrole („útěk před komisaři“) nově 4 roky 

neoprávněné nakládání se zakázanými látkami (4 roky až doživotí)  

nově se posuzuje spoluvina – kdo nabízel zakázané látky sportovci (např. 
trenéři, lékaři) trest pro tyto osoby 2–4 roky 

u specifických látek (např. hlavně stimulancia) lze více zohlednit polehčující 
okolnosti (např. prášky na hubnutí), nově může sportovec dostat pouze 
varování až napomenutí 
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nově se zavádí termín „informátor“ pro případy pomoci při odhalování 
nekalých praktik okolí (spoluhráč, trenér, lékař). Možnost snížení trestu 
v případě, že spolupracuje při vyšetřování 

zavádí se termín „nevýznamné zavinění, nevýznamná nedbalost“ – sportovec 
může dostat varování nebo napomenutí  

zavádí se povinnost pro národní antidopingové výbory i sportovní svazy hlásit 
podezřelé osoby (např. překupníky, distributory) 

celosvětově se uznává udělení sankcí napříč sportovními svazy (viz např. 
Armstrong…) 

prohlubuje se spolupráce s jednotlivými vládami, farmaceutickými, 
biotechnologickými koncerny a výzvědnými službami (např. memorandum 
WADA × Interpol, Bayer aj.) 

kodex nově definuje biologické pasy – krevní modul sleduje hemoglobin, EPO 
a celý krevní obraz, anabolický modul sleduje především endogenní steroidy, 
poměr testosteronu/ epitestosteronu 
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nově může (na žádost zúčastněných stran) disciplinární řízení probíhat hned u 
Sportovního arbitrážního soudu (CAS) v Lausanne 

při opakovaném provinění bude udělení trestu jednodušší – vždy minimálně 
dvojnásobek prvního trestu 

nově bude moci potrestaný závodník trénovat s klubem (ne s reprezentací!) 
v poslední čtvrtině zastavení činnosti 

promlčecí lhůta na potrestání závodníka se prodlužuje z 8 na 10 let! 

celosvětově stanovena plnoletost na 18 

mění se i standardy pro testování, (možnost zavolat sportovce krátce před 
odběrem) 

možnost provádět odběry vzorků již od 5.00 hod. (dříve od 6.00 hod.) do 23.00 
hod.  

nově se při soutěži nemusí udávat místo pobytu 



6 PLAY TRUE GENERATION 
 

…ALE CO JE VŮBEC KLÍČEM K ÚSPĚCHU 
V TOMTO BOJI ZA ČISTÝ SPORT 

VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE – URČITĚ ANO! 
(ALE TAKÉ RODIČŮ, TRENÉRŮ I UČITELŮ)  
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