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PROVÁDĚCÍ ZÁSADY EXEKUTIVY ČSH č. 3/2016 

K ČLÁNKU 12, ODST. 2. písm. h) SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČSH  („SŘH“) 

PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2016 – 2017 

 
 
 

čl. I 

Exekutiva stanoví následující zásady pro aplikaci odst. 2, písm. h) článku 12 SŘH: 

Kluby musí pro zařazení svých družstev do mistrovských soutěží: 

h) mít k dispozici příslušný počet aktivních rozhodčích stanovený pro danou soutěž  
    a ročník rozhodnutím Exekutivy ČSH nebo řídícího KSH. 

 
 

DEFINICE, POVINNOSTI 
 

čl. II 

Kluby, jejichž družstva startují v ročníku 2016 - 2017 v některé ze soutěží řízených ČSH, jsou 
povinny mít v rámci klubu k dispozici určený počet rozhodčích. 

 
čl. III 

Rozhodčí musí splňovat podmínky definované těmito zásadami, zejména: 

a) rozhodčí musí být nepřímým členem ČSH registrovaným za daný klub nebo přímým 
členem ČSH (bez registrace za klub v Seznamu členů ČSH), který podá SK ČSH 
prohlášení o přidružení k danému klubu ČSH;  

b) za rozhodčí jsou pro účel hodnocení povinnosti podle čl. 12, odst. 2, písm. h) SŘH 
považováni členové ČSH, kteří: 

i. mají k 30. 9. 2016 platnou licenci rozhodčího ČSH a nebo 

ii. nejpozději do 31. 10. 2016 se závazně přihlásili na školení rozhodčích licence C 
nebo D (to potvrdí komise rozhodčích KSH) a následně absolvováním školení 
příslušnou licenci rozhodčího nejpozději 28. 2. 2017 získali; 

iii. v jarní části soutěží v roce 2017 odpískali nejméně 5 soutěžních utkání, na která 
byli příslušným orgánem ČSH nebo KSH nominováni; splnění této podmínky 
aktivního zapojení potvrzuje KR KSH; 

iv. přihlásí se závazně k řízení utkání v soutěžním ročníku 2017 – 2018. 

 
čl. IV 

Minimální počet rozhodčích je pro kluby startující v soutěžích ČSH stanoven takto: 

a) klub, který má v soutěžích ČSH jen 1 družstvo dorostu  = minimálně 1 rozhodčí 

b) klub, který má v soutěžích ČSH 4 a více družstev       = minimálně 4 rozhodčí 

c) ostatní kluby v soutěžích ČSH          = minimálně 2 rozhodčí 
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čl. V 

Novým rozhodčím se pro účely tohoto předpisu rozumí osoba, která splňuje tyto požadavky: 

a) získala licenci D rozhodčího v období od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2017 a nebo 

b) získala přímo licenci C rozhodčího v období od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2017 a neměla 
přitom licenci D z dřívějšího období; 

c) v jarní části soutěží v roce 2017 odpíská nejméně 5 soutěžních utkání, na která byla 
příslušným orgánem ČSH nebo KSH nominována; splnění této podmínky aktivního 
zapojení potvrzuje KR KSH; 

d) přihlásí se závazně k řízení utkání v soutěžním ročníku 2017 – 2018. 

Do počtu vykázaných nových rozhodčích se klubu dále také započítají rozhodčí nad povinný 
počet, kteří získali jakoukoli licenci rozhodčího v roce 2015 a dříve, za předpokladu splnění 
podmínek stanovených v tomto čl. V odst. c) a d) výše. 

 

BONIFIKACE A SANKCE 
 

čl. VI 

Kluby, které splněním povinnosti v termínech uvedených v čl. III nezajistí minimální počet 
rozhodčích podle čl. III, jsou povinny uhradit sankci dle čl. XI ve lhůtě do 30.4.2017 na účet 
ČSH. 

 

čl. VII 

Kluby, které zajistí nové rozhodčí podle čl. IV, budou finančně bonifikovány, podle podmínek 
uvedených v čl. X. 

 

čl. VIII 

Prostředky získané případným uplatněním finančních sankcí budou v kompetenci Exekutivy 
ČSH využity výhradně k bonifikaci klubů, které povinnost plní nad stanovený limit podle čl. IV a 
dále ke krytí nákladů spojených s výchovou a zvyšováním kvality rozhodčích. 

Celkový objem bonusů vyplacených klubům podle čl. X je limitován objemem prostředků 
získaných ze sankcí uhrazených podle čl. VI a XI. Jednotlivé bonusy budou alikvotně kráceny 
v závislosti na objemu prostředků získaných ze sankcí. 

 
čl. IX 

Splnění podmínek vyhodnocuje Soutěžní komise ČSH (SK ČSH) ve spolupráci s Komisí 
rozhodčích ČSH (KR ČSH).  

 

čl. X 

a) Klub, který vykáže nejméně 5 a nejvíce 9 nových rozhodčích v soutěžním ročníku, obdrží 
bonus ve výši vrácení 30% zaplaceného startovného v soutěžích řízených ČSH pro ročník 
2016 - 2017. Bonus bude vyplacen po skončení soutěžního ročníku, nejpozději do 31. 8. 
2017. 

b) Klub, který vykáže 10 až 14 nových rozhodčích v soutěžním ročníku, obdrží bonus ve výši 
vrácení 60% zaplaceného startovného v soutěžích řízených ČSH pro ročník 2016 - 2017. 
Bonus bude vyplacen po skončení soutěžního ročníku, nejpozději do 31. 8. 2017. 
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c) Klub, který vykáže 15 a více nových rozhodčích v soutěžním ročníku, obdrží bonus ve výši 
100% zaplaceného startovného v soutěžích řízených ČSH pro ročník 2016 - 2017. Bonus 
bude vyplacen po skončení soutěžního ročníku, nejpozději do 31. 8. 2017.  

 

čl. XI 

Nenaplnění povinného počtu rozhodčích podle čl. IV ke dni 28. 2. 2017 bude jednorázově za 
ročník 2016 - 2017 sankcionováno pořádkovou pokutou za každého chybějícího rozhodčího 
v dále uvedené výši, odstupňované podle úrovně nejvyšší soutěže, ve které družstvo klubu 
startuje: 

a) kluby extraligy a WHIL      20.000 Kč 

b) kluby 1. ligy mužů a žen      10.000 Kč 

c) kluby 2. ligy mužů a žen        5.000 Kč 

d) kluby dorostenecké ligy        3.000 Kč 
 

čl. XII 

Klub, který nesplnil povinné kvóty v ročníku 2015-16 a nemá ke 30. 4. 2017 stanovený 
minimální počet rozhodčích, bude sankcionován navíc odečtením 1 bodu každého svého 
družstva, které startuje v soutěžích ČSH ročníku 2016-17 za každého chybějícího rozhodčího. 

Odečet bodů aplikuje SK ČSH v souladu s ustanoveními SŘH. 

 
čl. XIII 

Tyto zásady bude Exekutiva ČSH aktualizovat pro další ročník soutěží (2017 - 2018). 

 
čl. XIV 

Krajské svazy házené mohou přijmout obdobné rozhodnutí včetně přiměřeně nižších sankcí 
pro kluby, které v soutěžích ČSH nepůsobí. 

 
čl. XV 

Prováděcí zásady přijaté Exekutivou ČSH pro soutěžní ročník 2015-16 dne 13. 8. 2015 a 
modifikované Exekutivou ČSH dne 5. 5. 2106 se tímto předpisem neruší. 

 
čl. XVI 

Toto prováděcí zásady byly schváleny Exekutivou ČSH dne 5. 5. 2016 a nabývají účinnosti 
dne 1. 7. 2016. 

 

 

 

  Vangelis Simu    Jiří Žďárský     Radek Bendl 
předseda KR ČSH        předseda SK ČSH   prezident ČSH 


