Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 98
upravující

dokládání zdravotní způsobilosti hráčů
v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

1. Tréninkového procesu a utkání klubu se mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou zdravotně
způsobilí a jimž byl vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako
„Lékařský posudek“):
a) u hráčů extraligy seniorů, I. ligy seniorů a hráčů zařazených do Akademií Českého svazu
ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“), Sportovních center mládeže ČSLH a Sportovních
středisek ČSLH (dále také jako „Vrcholový sport“) poskytovatelem zdravotních služeb v oboru
tělovýchovné lékařství a u hráčů ostatních registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství;
b) vydaný mimo jiné na základě:
(i)

vstupní lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
(před zařazením hráče do Vrcholového sportu), nebo

(ii)

pravidelné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
(po dobu účasti hráče v tréninkovém procesu či utkáních klubu), případně

(iii) mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
(v případech uvedených v ust. § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 391/2013 Sb.);
c) v případě Lékařského posudku vydaného na základě:
(i)

vstupní lékařské prohlídky ne starší 6 měsíců,

(ii)

pravidelné lékařské prohlídky ne starší 12 měsíců;

d) se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.
2. Kluby jsou povinny:
a) kontrolovat doklady o zdravotní způsobilosti hráčů účastnících se tréninkového procesu či
utkání klubu;
b) na vyžádání řídícího orgánu soutěže tyto předložit řídícímu orgánu soutěže nebo jím pověřené
osobě;
c) neumožnit účast hráče v tréninkovém procesu či utkání klubu bez prokázání zdravotní
způsobilosti hráče v souladu s touto směrnicí.

3. Schváleno výkonným výborem ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“) dne 3.4. 2018.
4. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.

V Praze dne 3. 4. 2018
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