Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 127
upravující

uvolňování hráčů na akce reprezentačních výběrů České
republiky v ledním hokeji
1. Tato směrnice upravuje zejména podmínky, za nichž je klub ledního hokeje povinen uvolnit
svého/svoji hráče/hráčku ledního hokeje (dále také jako „Hráč“) na jakoukoliv akci jakéhokoliv
reprezentačního výběru České republiky v ledním hokeji (dále také jako „Reprezentační akce“), a
důsledky porušení povinností v této směrnici zakotvených.
2. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) v rámci své činnosti usiluje o co nejlepší
reprezentaci České republiky v ledním hokeji na mezinárodní úrovni. K tomu trenéři
reprezentačních výběrů České republiky v ledním hokeji (dále také jako „Reprezentační výběr“)
nominují na Reprezentační akce Hráče, kteří svými individuálními schopnostmi mají předpoklady
k dosažení nejlepšího možného sportovního výsledku Reprezentačního výběru na Reprezentační
akci.
3. ČSLH je povinen oznámit Hráči nominaci na Reprezentační akci prostřednictvím oficiální pozvánky
na Reprezentační akci (dále také jako „Pozvánka“) uveřejněné nejméně 5 dnů, respektive v případě
Reprezentační akce konané méně než 5 dnů po jiné Reprezentační akci téhož Reprezentačního
výběru nejméně 48 hodin, před zahájením Reprezentační akce na oficiálních webových stránkách
ČSLH (www.ceskyhokej.cz) a v téže lhůtě zaslané prostřednictvím zprávy elektronické pošty klubu,
pro který Hráč nominovaný na Reprezentační akci (dále také jako „Nominovaný Hráč“) vykonává
svou hokejovou činnost (dále také jako „Klub“), na adresu uvedenou Klubem v přihlášce do soutěže
věkové kategorie Nominovaného Hráče.
4. Klub je povinen Nominovanému Hráči Pozvánku včetně případných příloh předat, a to nejpozději
v den následující po dni doručení Pozvánky Klubu způsobem uvedeným v odst. 3. této směrnice.
5. Klub je povinen Nominovaného Hráče uvolnit v rozsahu požadavků a na dobu specifikovanou
v Pozvánce.
6. U Hráče, který pravidelně nastupuje v extralize seniorů nebo v I. lize ČR (dále také jako „Soutěž“),
tj. v každém z posledních pěti utkání Klubu v Soutěži dosáhl alespoň 5 odehraných minut, nebo,
jedná-li se o období před zahájením Soutěže v příslušné sezóně (sezónou se rozumí období od 1. 5.
roku do 30. 4. roku následujícího), se pravidelně účastní přípravy na Soutěž, má Klub povinnost
uvedenou v odst. 5. této směrnice jen pokud:
a) se Reprezentační akce koná v oficiálním termínu reprezentační přestávky stanoveném
Mezinárodní hokejovou federací (dále také jako „IIHF“), nebo
b) se jedná o oficiální mistrovství světa v ledním hokeji organizované IIHF (dále také jako
„Mistrovství světa“), a to na dobu ode dne zahájení závěrečného soustředění
bezprostředně předcházejícího Mistrovství světa, nebo
c) se jedná o hokejový turnaj ve věkové kategorii seniorů konaný v rámci zimních olympijských
her organizovaný Mezinárodním olympijským výborem (dále také jako „Olympijské hry“), a
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to ode dne předcházejícího odcestování Reprezentačního výběru do místa konání
Olympijských her, nebo ode dne zahájení závěrečného soustředění bezprostředně
předcházejícího konání hokejového turnaje v rámci Olympijských her, podle toho, která
z uvedených skutečností nastane dříve, nebo
d) již Klub v příslušné sezóně odehrál své poslední utkání v Soutěži.
7. Odmítá-li se Nominovaný Hráč Reprezentační akce zúčastnit, je Klub povinen do 48 hodin od
uveřejnění Pozvánky dle odst. 3. této směrnice doručit ČSLH na adresu Českomoravská 2420/15,
Libeň, 190 00 Praha 9, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu office@czehockey.cz
písemné prohlášení Nominovaného Hráče ve znění dle přílohy této směrnice obsahující důvody,
pro které se Nominovaný Hráč odmítá Reprezentační akce zúčastnit, a jeho vlastnoruční podpis
(dále také jako „Prohlášení“).
8. Pokud Klub v rozporu s touto směrnicí neuvolní Nominovaného Hráče pro potřeby Reprezentační
akce, nebo v případě uvedeném v odst. 7. této směrnice nedoručí ČSLH Prohlášení způsobem a ve
lhůtě dle odst. 7. této směrnice, nesmí Nominovaný Hráč po dobu trvání příslušné Reprezentační
akce nastoupit v žádném utkání soutěží ČSLH a Klub se zároveň vystavuje nebezpečí disciplinárního
postihu.
9. Nedostaví-li se Nominovaný Hráč, ač Klubem uvolněn, na Reprezentační akci, aniž by Klubu předal
Prohlášení, nesmí Nominovaný Hráč po dobu trvání příslušné Reprezentační akce nastoupit
v žádném utkání soutěží ČSLH a Nominovaný Hráč se zároveň vystavuje nebezpečí disciplinárního
postihu.
10. Schváleno VV ČSLH dne 18. 11. 2021.
11. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené.
V Praze dne 18. 11. 2021

…………………………………
JUDr. Tomáš Král

……………………………………
Martin Urban

prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.

Příloha:

vzor Prohlášení
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Příloha

PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný ........................
(jméno a příjmení), narozen: ........................, bytem:
........................, tímto prohlašuji, že se odmítám zúčastnit níže uvedené akce reprezentačního výběru
České republiky v ledním hokeji, na niž jsem byl jakožto hráč ledního hokeje nominován:
........................ (název a termín konání reprezentační akce),
a to z těchto důvodů:
........................ .

V ...... dne ......

………………………………………
(vlastnoruční podpis hráče)
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