
Statut reprezentanta 

 

Preambule 

Zařazení hráče do reprezentace je odměna za soustavnou přípravu a zohledněním dlouhodobé 

výborné výkonnosti. Reprezentant je vzorem ostatním hráčům nejenom svými sportovními 

výkony, ale rovněž svým vystupováním nejen na reprezentačních akcích. Reprezentant má 

poctivý a aktivní přístup ke zvyšování své výkonnosti a k plnění reprezentačních povinností. 

Reprezentant respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná Výkonným výborem (dále jen 

„VV“), kapitány, trenéry a ostatními členy realizačního týmu národní reprezentace. 

Čl. 1 

Obecné závazky reprezentanta 

1. Reprezentant je povinen zejména: 

a) zúčastnit se všech turnajů, soustředění, společenských a reprezentačních akcí (dále jen 

„Akce“), na které je ze strany ČFO nominován, a řídit se pokyny odpovědné osoby určené ČFO. 

Při neúčasti na Akci ze zdravotních důvodů k omluvě na vyžádání doložit lékařskou zprávu. Jiné 

objektivní příčiny vhodně doložit VV nejpozději do 10 dnů před datem konání a v případě 

náhlých zdravotních důvodů či jiných objektivních příčin do 24 hodin poté, kdy tyto důvody 

nastaly; 

b) vstřícně a bez prodlení komunikovat se zástupci VV a redaktory internetových stránek a 

sociálních sítí provozovaných ČFO, přičemž za oficiální se považuje komunikace vedená 

s Reprezentantem prostřednictvím e-mailu; 

c) vstřícně se zúčastnit marketingových a mediálních prezentací pořádaných ČFO; 

d) být k dispozici obchodním partnerům ČFO pro reklamní a prezentační účely, na veřejném 

tréninku či exhibici národní reprezentace apod., pokud tím není prokazatelně hrubě narušena 

jeho příprava nebo sportovní výkon.  

e) na všech sportovních a společenských Akcích, na které byl nominován nebo jsou pořádány 

ČFO používat výhradně reprezentační oblečení, bylo-li takové oblečení Reprezentantovi 

dodáno a nebyl-li určen jiný, např. vlastní sportovní oděv;  

f) brát na vědomí, že právo užívat reklamní plochy na dodaném oblečení a materiálu není 

bezvýhradně nárokové, že není oprávněn na ně umístit reklamní označení, název, logo apod. 

svého partnera, bude-li takové umístění v rozporu se zájmy ČFO či jejich smluvních partnerů a 

ani není oprávněn po ČFO takové umístění vymáhat; 

g) respektovat právo ČFO na pořízení a následné užívání podobizen jakýmkoli technickým 

způsobem, např. obrazové snímky, obrazové a jiné záznamy a/nebo zobrazení přenesená pro 

použití v počítačové podobě; 



h) důsledně dbát na dodržování veškerých pravidel platných v oblasti dopingu včetně 

povinnosti uposlechnout vyzvání podrobit se dopingové kontrole. Nepoužívat žádný 

nedovolený prostředek uvedený na seznamu zakázaných látek, podrobit se dopingové 

kontrole v souladu s předpisy Antidopingového výboru ČR (dále jen ADV ČR) a přijmout 

závazek sportovce ve věci dopingu vydaný ČOV; 

i) všestranně vystupovat a soutěžit v čestném duchu, dodržovat Etický kodex ČOV, hájit dobré 

jméno a zájmy ČFO, zejména v médiích, na internetu a sociálních sítích jednat v souladu se 

zásadou „fair-play“ a důstojně reprezentovat Českou republiku; 

j) pořídit a předat ČFO audiovizuální materiály z Akce a sdílet tyto materiály na svých sociálních 

sítích pro mediální potřeby ČFO; 

k) dodržovat Stanovy ČFO, jakož i další předpisy ČFO, dodržovat příslušné předpisy ITSF. 

2. Juniorští reprezentanti jsou dále povinni na každé Akci zejména: 

a. plně respektovat pokyny vedení Akce a aktivně s ním komunikovat; 

b. bez předchozího souhlasu vedení se nevzdalovat od skupiny; 

c. zdržet se chování, které může narušit činnost ostatních účastníků Akce; 

d. v případě jakýchkoliv (zejména zdravotních) problémů tyto neprodleně nahlásit vedení 

Akce, přičemž v případě nedodržení těchto podmínek nenese vedení Akce jakoukoliv 

odpovědnost za následky jednání Reprezentanta. 

 

Čl. 2 

Závazek reprezentanta ve věci dopingu 

Reprezentant se rovněž připojuje k závazku ve věci dopingu: 

Já, reprezentant, uznávám a tímto potvrzuji, že bezpodmínečně a plně podporuji „Sport bez 

dopingu“, tj. antidopingový program odpovídající ideálům fair-play. Potvrzuji, že budu 

dodržovat pravidla, ustanovení a zásady, obsažené ve Světovém antidopingovém kodexu, že 

se budu řídit články Charty Mezinárodního olympijského výboru a všemi antidopingovými 

pravidly platnými v mezinárodní a národní sportovní federaci ITSF a ČFO. 

Potvrzuji, že: 

a) se budu kdykoliv dobrovolně a ochotně podřizovat jakémukoliv oficiálnímu programu 

dopingové kontroly řízenému ITSF a/nebo Světovou antidopingovou agenturou (WADA), ať už 

přímo nebo prostřednictvím jimi pověřených orgánů. Stejně tak se podřídím programu 

dopingové kontroly řízenému Antidopingovým výborem ČR. 

b) budu na vyzvání ČFO okamžitě a kdykoliv oznamovat určenou formou a dodávat 

aktualizované informace o místě mého pobytu, včetně informace o telefonním a/nebo 

elektronickém spojení tak, abych umožnil pověřeným zástupcům výše uvedených organizací 



navázat se mnou okamžitý (kromě zcela závažných důvodů) kontakt pro uskutečnění 

dopingové kontroly. 

c) v případě sporů vznikajících v souvislosti s organizací antidopingových programů a výsledků 

dopingových kontrol se podřídím rozhodnutím příslušných orgánů ČFO, dále rozhodnutím 

ITFS, nezávislé Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, případně Rozhodčího soudu 

pro sport při MOV v Lausanne, jehož verdikt je konečným a neodvolatelným rozhodnutím ve 

věci. Toto stanovisko činím ve svobodné a vážné vůli i pro případ soudního řešení těchto sporů. 

Taktéž prohlašuji, že jsem si vědom případného nároku na náhradu škody proti mojí osobě ze 

strany ČFO v případě sankcionování ČFO z důvodu mého porušení antidopingových pravidel 

platných v ITSF, ČFO. 

V případě mého porušení zásad antidopingových pravidel platných v ITSF, ČFO se zavazuji ČFO 

uhradit případnou škodu, která ČFO vznikne, a to zejména ve výši sankcí uplatněných ČFO. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

Výklad Statutu náleží VV. VV si vyhrazuje právo v případech hodných zřetele rozhodnout 

odchylně od pravidel uvedených v tomto Statutu. 

Tento Statut zcela nahrazuje jakékoliv předchozí dokumenty statutárních nebo výkonných 

orgánů spolku, které se zabývaly národní reprezentací. 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.11.2021. 

 

Výkonný výbor ČFO ve složení: 

Prezident Radek Drda, Tomáš Džurdženík, Libor Hronek, Petr Plasgura, Karolína Plasgurová 

Holá, Lukáš Rais 

 


