
 

 

 

V Praze, 27.9.2022 

 
 

Rozhodnutí Soutěžní komise ČSH 
Pokyny pro kluby při onemocnění souvisejících s Covid-19 

 
 

Pokyny pro družstva soutěží řízených ČSH (mimo Extraligy ČSH)  
na období soutěžního ročníku 2022 - 2023 

 
 
 

1. Člen ČSH (dále jen „člen“) s pozitivním výsledkem testu na přítomnost onemocnění 
Covid-19 je dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře izolován a zároveň je člen povinen 
neprodleně informovat organizačního pracovníka svého klubu či trenéra svého 
družstva. 
 

2. Postupy a míra omezení pro pozitivně testované členy se řídí rozhodnutími ošetřujících 
lékařů. 
 

3. Při podání žádosti o odložení utkání z důvodu výskytu Covid-19, je nutné následně  
předložit souhlas družstva soupeře s odložením utkání, případně se změnou termínu 
utkání.   Rozhodnutí o odložení utkání Soutěžním úsekem ČSH má vliv pouze na možné 
uložení pořádkové pokuty z důvodu nedostavení se k utkání a poplatky za žádost o 
změnu termínu utkání.   
 

4. Žádost o odložení utkání z důvodu výskytu Covid-19 musí být podána nejpozději 24 
hodin před oficiálním termínem zahájení utkání na e-mail: su@handball.cz. V případě 
zaslání po uplynutí stanovené lhůty si vyhrazuje řídící orgán posoudit důvody pozdního 
zaslání a rozhodnout zda bude žádost projednána či zamítnuta. V tomto případě je 
nezbytně nutné uvést v takové žádosti důvody pozdního zaslání, jinak bude žádost 
zamítnuta bez projednání. V případě zaslání po uplynutí stanovené lhůty je klub 
povinen neprodleně telefonicky kontaktovat zástupce Soutěžního úseku ČSH a 
uvědomit jej o podání žádosti. 
 

5. Řídící orgán v případě soutěží řízených ČSH (mimo Extraligy ČSH) nestanovuje míru 
neschopnosti družstva odehrát utkání (např. počtem pozitivních hráčů či členů 
realizačního týmu). Rozhodnutí o schopnosti či neschopnosti je ponecháno plně 
v kompetenci vedení družstva či klubu za podmínky dodržení povinností uvedených 
v bodě 6 a 7.  
 



 

 

 

6. K žádosti o odložení utkání je klub povinen v termínu do 7 dnů od podání žádosti 
řídícímu orgánu soutěže doložit: 
- výsledky PCR testů u pozitivně testovaných členů 
- nebo lékařské zprávy členů družstva zařazených do izolace dle rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře 
- další doklady na základě vyžádání Soutěžního úseku ČSH. 
Pokud klub v termínu do 7 dnů od podání žádosti nedoloží řídícímu orgánu soutěže 
požadované výsledky, případně zprávy a doklady, může být potrestán hracími důsledky 
na základě rozhodnutí řídícího orgánu a to vyhlášením kontumačního výsledku v jeho 
neprospěch. 
 

7. Povinností klubu v případě odložení utkání je zajistit dohodu se soupeřem ve věci 
nového termínu odehrání utkání a to nejpozději do 7 dnů od sdělení o odvolání utkání. 
V případě, že nedojde ze strany klubů k dohodě do stanoveného termínu 7 dnů, může 
být utkání kontumováno v neprospěch družstva žádajícího o odvolání.  

 
8. Pro dohrávky odložených utkání podzimní části soutěže bude klubům umožněno 

využívat hracích termínů do 31.12.2022. Pro dohrávky odložených utkání jarní části 
soutěže bude klubům umožněno využívat hracích termínů do 7.5.2023. 
 

9. V případě nemožnosti odehrát utkání podzimní části soutěže do 31.12.2022 a utkání 
jarní části soutěže do 7.5.2023 v náhradním termínu, nebudou zpravidla povolovány 
další náhradní termíny a utkání budou kontumována v neprospěch družstva, kvůli 
kterému nebylo utkání odehráno. Řídící orgán si vyhrazuje právo posoudit a vyhodnotit 
důvody neodehraní utkání v původně stanoveném termínu, případně v náhradním 
termínu a rozhodnout o výsledku utkání. Řídící orgán je oprávněn v opodstatněných 
případech termín k odehrání utkání nařídit. 
 

10. Rozhodnutí Soutěžní komise ČSH bylo schváleno dne 27.9.2022 a nabývá platnosti 
dnem jeho schválení. 

 
 

 
 

Ing. Jiří Ondráš 
            Předseda Soutěžní komise ČSH 

 


