
        
 
 

NÁVRH ÚPRAVY EKONOMICKÉ SMĚRNICE ČSH – 
SOUČÁST PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT KR ČSH 

 
Komise rozhodčích ČSH předkládá po delší době návrh na podstatnou změnu – navýšení – 
odměn pro rozhodčí ČSH jako nikoli jediné, avšak nezbytné a důležité opatření pro změnu 
kritické situace a hlavně negativního trendu v oblasti rozhodčích. 

Hlavní důvody tohoto kroku: 
a) nezbytné zvýšení motivace nových i stávajících rozhodčích pro výkon činnosti; 
b) narovnání výše odměn, které se prakticky neměnily od roku 2000, podle úrovně inflace 

a růstu mezd. 
 
KR ČSH navrhuje zvýšit odměny rozhodčích diferencovaně o 20 až 100 procent se 
současným zohledněním náročnosti jednotlivých soutěží. 
 
Součástí návrhu je také zavedení koeficientů navyšujících odměnu rozhodčího při utkáních 
v pracovních dnech nebo dokonce (po dohodě klubů) v časech, kdy předpisy konání 
soutěžních utkání nepřipouštějí. Takto překládaných utkání rychle přibývá, kluby se na 
pracovní dobu neohlížejí, ale rozhodčí pochopitelně k dispozici nejsou. 
 
Změna by rozhodně měla být provedena včas před zahájením nového soutěžního ročníku. 
 
Zdůvodnění: 
 
Úroveň odměn rozhodčích ČSH v roce 2000:   a v roce 2016: 

- Nejvyšší soutěž mužů  1500 Kč / 2100 Kč   1500 Kč 
- 1. liga mužů a žen  1100 Kč    1000 Kč 
- 2. liga dospělých    400 Kč      400 Kč 
- Dorostenecká liga    200 Kč / 300 Kč     300 Kč 
- Žactvo v krajích  max. 150 Kč    max. 250 Kč 

 
Žádný z návrhů na úpravy odměn rozhodčích, předložených tehdejšími komisemi rozhodčích 
v letech 2001 až 2013, nebyl schválen. Většinou neprošly ani neformálně Exekutivou ČSH a 
na jednání Rady ČSH se vůbec nedostaly. V roce 2011 v posledním funkčním období 
prezidenta Jaroslava Chvalného předložil tehdejší předseda KR ČSH Jiří Konečný návrh 
úprav opakovaně; schválena byla jeho dílčí část navyšující maximální limity pro krajské 
soutěže na 250 Kč a odměnu pro 2. dorosteneckou ligu na 300 Kč. Základní část změny 
ekonomické směrnice však Rada ČSH neschválila. 
Návrh připravený v rámci SK ČSH v roce 2014 předseda komise nepředložil ani na jednání 
Exekutivy ČSH. 
 
Odměny rozhodčích na všech úrovních soutěží jsou hluboko pod úrovní ekonomicky a 
házenkářsky srovnatelných zemí (viz příloha „Přehled odměn v Evropě“).  
 
Obdobná je relace ke srovnatelným sportům u nás (basketbal, florbal). I to je jednou z příčin 
fatálního úbytku rozhodčích v ČSH v posledních letech. Při obsazování všech soutěží, kromě 
extraligy a WHIL, již prakticky neexistuje parametr kvality rozhodčího; potřebujeme jen najít 
někoho s licencí.  



Přitom tlak na rozhodčí ze strany klubů i jednotlivců, hráčů, funkcionářů a rodičů, včetně 
zapojení médií a sociálních sítí, se ve stejném období od roku 2000 podstatně zvýšil. 

Protože paralelně v posledních 20 letech rozhodčích trvale ubývá a ještě výrazněji ubylo 
soutěží a utkání v krajích, kde například již neexistují soutěže dorostu ani žen, mají začínající 
rozhodčí v krajích velmi málo příležitostí. Běžně stráví jedním utkáním žactva s cestou celý 
den za odměnu řádu 100 Kč, což je v kombinaci s často negativními vnějšími vlivy pro dnešní 
mladé lidi neúnosné. Raději půjdou na brigádu k McDonalds. 

Naši nejlepší rozhodčí jsou trvale velmi úspěšní na mezinárodní scéně stejně jako frekventanti 
projektu mladých rozhodčích EHF, což potvrzuje správné nastavení výchovy a vzdělávání. 
Rozhodčí jsou jedinou složkou naší házené, která je stále ve světové špičce, aniž by do nich 
svaz jakkoli investoval. Pyramida rozhodčích ČSH se však neúnosně zužuje: například pro 
přibližně 100 utkání prvních, druhých a dorosteneckých lig, která se hrají každý víkend, bylo 
v roce 2013 k dispozici 190 rozhodčích, v roce 2014 už 160 a v letošním ročníku jen 130.   

Zdůrazňujeme přitom, že odměny nejsou jediným parametrem motivace rozhodčích, měly by 
ale stačit alespoň na pořízení potřebného vybavení v rozumném čase. 
 
Porovnání průměrných mezd či míry inflace v letech 2000 až 2015 naprosto jednoznačně 
ukazuje, že reálná hodnota dnešních odměn je ve srovnání s rokem 2000 poloviční – viz 
přílohy „Inflace 2000-2015“ a „Průměrné mzdy 2000-2015“. 
 
Zvýšení odměn rozhodčím bude také dalším prvkem snahy podstatně změnit způsob práce 
klubů s vlastními – často neexistujícími – rozhodčími. Kluby, které oblast rozhodčích ignorují, 
budou soutěže stát více. Kluby, které rozhodčí mají a zapojují je do práce v oddílech, mohou 
na tyto své členy klást větší nároky. 

Pokud jde o dopad na hospodaření klubů, může jít například za jedno družstvo dorostenecké 
ligy při 11 domácích zápasech o navýšení nákladů cca 5000 Kč za rok.  
 
V úzké souvislosti s předloženým návrhem na změnu Ekonomické směrnice předkládá KR ČSH 

také návrh na změnu souvisejících předpisů vycházejících z principu, že zvýšené odměny 

rozhodčím a delegátům znamenají také zvýšené vzdělávací a případně sankční poplatky 

související s jejich činnosti.  

 

 

Předloženo na jednání Exekutivy ČSH 5.5.2016      Vangelis Simu 

          předseda KR ČSH 


