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PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE ZAŘAZENÉHO DO REPREZENTAČNÍHO VÝBĚRU ČESKÉ 
REPUBLIKY VE SQUASHI 

 
Účelem této přílohy je definovat vzájemná práva a povinnosti stran při činnostech v reprezentačním výběru ČR ve 
squashi. 
 

Základní informace 
 

1. Česká asociace squashe o.s. (dále jen ČASQ) je v souladu s usnesením vlády ČR č. 718/1999 organizací 
zodpovědnou za vypracování koncepce, zabezpečení sportovní přípravy a materiálního zabezpečení sportovní 
reprezentace České republiky ve squashi. Reprezentanty ČR v těchto odvětvích nominuje Výkonný  výbor ČASQ 
(dále jen VV ČASQ). 
 

2. S ohledem na čl.1 je reprezentant povinen dodržovat stanovená pravidla bez ohledu na to, zda uzavřel jinou 
smlouvu, která jej zavazuje k jednání , které je se statutem reprezentanata v rozporu. Pokud by reprezentant byl 
účastníkem takovéto smlouvy, je povinnen o tom neprodleně informovat VV ČASQ. 

 
3. Hráč / hráčka se stává reprezentantem dnem jeho nominace VV ČASQ do reprezentačního družstva a přijetím 

této nominace.  
 
 

Povinnosti hráče / hráčky 
 
4. Reprezentant je povinen 

a. důsledně plnit povinnosti, vyplývající z nominace do reprezentačního výběru ČR ve squashi, zúčastňovat se 
tréninků, soustředění a turnajů, jakož i dalších akcí sledujících zvýšení prosperity a propagace ČASQ, na 
které byl nominován, upřednostnit reprezentační start nad klubové a další zájmy 

b. při nominaci na vrcholné soutěže (MS, ME, MSJ, MEJ a mezistátní utkání) startovat ve všech utkáních, na 
které byl nominován, před podáním přihlášky bude start s reprezentantem konzultován 

c. odhláška ze startu na vrcholné soutěži, kam byl hráč přihlášen a nominaci přijal, je možná pouze se 
souhlasem manažera reprezentace na základě doporučení lékaře 

d. dostavit se ve stanoveném termínu na každou akci reprezentačního výběru (soustředění, kontrolní srazy, 
utkání, turnaje), na kterou byl pozván, v případě závažných důvodů neúčasti informovat ihned písemně 
manažera reprezentace nebo reprezentačního trenéra a sekretariát ČASQ 

e. podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu vyplývajícímu z programu reprezentačního 
výběru při přípravě na turnaje a jejich průběhu 

f. při všech akcích reprezentačního výběru (soustředěních, domácích i zahraničních startech) vystupovat jako 
důstojný reprezentant České republiky a ČASQ, a to i mimo svou sportovní činnost, dodržovat pokyny 
manažera reprezentace, trenérů a členů realizačního týmu 

g. neprovozovat sportovní a jinou činnost, s níž je spojeno zvýšené riziko zranění či úrazu a která by mohla 
ohrozit plnění reprezentačních povinností, v případě úrazu nebo onemocnění (delší než 10 dnů) mimo 
reprezentační akci, je povinností reprezentanta bez zbytečného prodlení informovat manažera 
reprezentace a reprezentačního trenéra 

h. dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat režim sportovce, správnou výživu a životosprávu, dodržovat 
zásady regenerace a rehabilitace, podrobovat se všem stanoveným léčebným procedurám, v případě 
potřeby se podrobit kompletní zdravotní zkoušce a kontrole u lékaře určeného ČASQ 

i. před každou akcí reprezentačního výběru, při příchodu na ni a odchodu z ní vždy neprodleně oznamovat 
všechny změny svého zdravotního stavu manažerovi reprezentace a trenérovi (příp. lékaři reprezentačního 
výběru), který posoudí způsobilost či nezpůsobilost reprezentanta 

j. manažera reprezentace, trenéra (reprezentačního lékaře) informovat o případném soukromém užívání léků 
či jiných stimulací 

k. dodržovat ustanovení pravidel squashe, zejména zákaz dopingových látek, na vyzvání se podrobit 
dopingové kontrole a to i mimo soutěž 
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l. respektovat smluvní vztahy ČASQ vůči sponzorům resp. dalším smluvním partnerům, dodržovat všechny 

pokyny pro plnění sponzorských smluv, zúčastňovat se sportovně veřejných styků požadovaných ČASQ, 
včetně poskytnutí interview 

m. poskytnout údaje potřebné pro zajištění akreditace, materiálního vybavení, přihlášek a dalších podkladů v 
termínu určené sekretariátem ČASQ 

n. při reprezentačních startech a všech reprezentačních akcích používat sportovní vybavení, oblečení, apod., 
které obdržel od ČASQ a nepoužívat toto vybavení mimo reprezentační akce, pokud není dohodnuto jinak 
 

5. Reprezentant uděluje ČASQ svolení používat a pořizovat podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy, jeho jméno a pravdivé údaje týkající se jeho osoby z akcí reprezentačního družstva ČR. Jakékoliv 
použití podobizny reprezentanta nesmí poškodit jeho dobrou pověst. 
 

6. Reprezentant bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se organizace a finančního zabezpečení 
reprezentačního výběru, tvoří předmět obchodního tajemství a zavazuje se zachovat o předmětu obchodního 
tajemství mlčenlivost. Povinnost se nevztahuje na informace určené ČASQ pro oficiální zveřejnění. 

 
 

Povinnosti ČASQ 
 

7. ČASQ je povinna: 
a. seznámit reprezentanta s cíli projektu reprezentačního výběru České republiky  ve squashi, a to jak z 

dlouhodobého hlediska, tak aktuální sezóny a schváleným systémem přípravy 
b. seznámit reprezentanta včas s kritérii pro nominaci na vrcholné soutěže a ekonomickými podmínkami 
c. učinit veškeré organizační a administrativní úkony související s akreditací reprezentanta na akci na kterou je 

oficiálně vyslán z rozhodnutí ČASQ resp. jeho přihlášením a účastí na soutěži 
d. vytvářet ve spolupráci s klubem, jehož je reprezentant členem, reprezentantovi co nejlepší  podmínky pro 

tréninkový proces, 
e. zabezpečit po dobu reprezentačních akcí účast potřebného realizačního týmu odpovídajícímu úrovni 

soutěže, stravování, ubytování, dopravy atd. 
f. v případě potřeby zabezpečovat reprezentantovi co nejlepší zdravotní péči  
g. sjednat pojištění na následky úrazu v zahraničí při všech reprezentačních akcích 
h. poskytnout včas před reprezentačním startem patřičné materiální vybavení  
i. veškerou osobní evidenci o reprezentantovi vést jako důvěrnou s respektováním ustanovení zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
j. plnit všechny ostatní povinnosti, které má podle obecně závazných právních předpisů 
k. chovat se důstojně vůči reprezentantovi a veřejně vystupovat tak, aby nepoškozoval jeho dobrou pověst a 

obecné normy 
l. uhradit reprezentantovi odměnu stanovenou příslušnými předpisy, případně dohodou před konkrétní akcí  

 
 

 

Reklama 
 

8. Reprezentant se zavazuje, že po dobu trvání mezinárodní soutěže na níž byl ČASQ nominován, bude 
dodržovat pravidla WSF, ESF a ČASQ, týkající se reklamního označení na oblečení a vybavení. 

9. Reprezentant souhlasí s tím, aby ČASQ využil jeho vyobrazení k reklamnímu účelu ČASQ či reklamních 
partnerů ČSAQ. Pokud by použitím jména či vyobrazení hráče nebo jeho účastí na reklamních akcích partnerů 
ČASQ došlo k porušení závazků reprezentanta ze smlouvy, kterou uzavřel se svým individuálním sponzorem, 
bude o této skutečnosti informovat písemně ČASQ nejpozději do 7 dnů po podpisu takové smlouvy.  

10. V případě, že nastane výše uvedená situace a bude způsobovat konflikt zájmů, budou o ní obě  strany jednat s 
cílem nalézt uspokojivé řešení. 

 
 
 
Zpracoval k datu 1.9.2012 VV ČASQ 


