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Článek I  

Definice 

1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále 

jen „ČSH“), která se týkají rozhodčích, delegátů a časoměřičů a zapisovatelů.  

2. Za realizaci systému získávání licencí a vzdělávání rozhodčích je odpovědna Komise 

rozhodčích Českého svazu házené, která je pro příslušné volební období pověřena 

řízením záležitostí týkajících se rozhodčích (dále jen „Komise rozhodčích“ nebo 

„KR“).  

3. Za realizaci systému získávání licencí a dalšího vzdělávání delegátů odpovídá 

„Soutěžní komise“ (dále jen „SK“), zřízená Exekutivou ČSH, která je pověřena 

řízením záležitostí týkajících se delegátů.  

4. Za realizaci systému získávání licencí a případného dalšího vzdělávání časoměřičů 

a zapisovatelů odpovídá „Soutěžní komise“ (dále jen „SK“), zřízená Exekutivou 

ČSH, která je pověřena řízením záležitostí týkajících se delegátů.   

5. Pokud se v těchto zásadách a jejich přílohách uvádí rozsah školení v hodinách, 

rozumí se tím vyučovací hodina, která trvá 45 minut.  

6. „Soutěžní ročník“ je pro účely těchto zásad definován v souladu se Soutěžním 

řádem ČSH jako období od 1. 7. běžného roku až 30. 6. následujícího roku.   

7. „Listina rozhodčích ČSH“ je seznam rozhodčích oprávněných vést utkání určité 

úrovně soutěží v daném soutěžním ročníku. Listinu sestavuje KR a pro nejvyšší 

úroveň soutěží ji schvaluje Exekutiva ČSH.  

8. „Listina delegátů ČSH“ je seznam delegátů oprávněných dohlížet na průběh utkání 

nejvyšších soutěží ČSH v daném soutěžním ročníku. Listinu sestavuje SK a schvaluje 

ji Exekutiva ČSH.  

9. „Licence časoměřiče“ opravňuje jejího držitele k výkonu funkce časoměřiče 

a/nebo zapisovatele ve všech soutěžích ČSH, kde je taková licence vyžadována. 

10. „Komise rozhodčích“, která je pověřena řízením vzdělávání rozhodčích (dále jen 

„KR“), je zodpovědná také za vzdělávání delegátů a časoměřičů a zapisovatelů v 

oblasti pravidel házené.  

11. „Informační systém“ je interní databázový systém Českého svazu házené, do kterého 

mají přístup všichni rozhodčí, delegáti, časoměřiči i zapisovatelé registrovaní v ČSH.  

12. Licenční poplatek je povinen registrovaný člen uhradit jak v případě získání licence, 

tak při jejím obnovení. 

a) Licenční poplatek rozhodčího A, B, C, D   300 Kč 

b) Licenční poplatek delegáta     300 Kč 
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c) Licenční poplatek časoměřiče a zapisovatele  100 Kč 

13. Žádosti o zapsání získané nebo obnovené licence jsou podávány 

prostřednictvím informačního systému.  

 

 

ČÁST A 

Zásady licencování a řízení rozhodčích ČSH  

 

ZÍSKÁNÍ A OBNOVENÍ LICENCE ROZHODČÍHO  

Článek II 

Školení pro získání licence A rozhodčího  

1. Školení pro získání licence A rozhodčího musí být organizováno v rozsahu 20 hodin.  

2. Konkrétní seznam předmětů a jejich rozsah je uveden v Příloze č. 1 těchto zásad.  

3. ČSH organizuje školení pro získání licence rozhodčího stupně A.   

4. KR určí osobu vedoucího školení.  

5. Vedoucí školení odpovídá za celkové zajištění a obstarání technického zázemí 

školení i za obsahovou náplň školení včetně obsazení přednášejících. Vedoucí 

školení je povinen zajistit plnění časového plánu a realizaci výuky v souladu s 

Přílohou č. 1 těchto zásad.  

6. ČSH organizuje školení vždy jednou za rok.   

7. Podmínkou pro uskutečnění školení je přihlášení alespoň 10 osob.   

8. ČSH je oprávněn vybírat od účastníků školení poplatky, ze kterých hradí náklady 

školení.  

 

Článek II  

Školení pro získání licence B rozhodčího  

1. Školení pro získání licence B rozhodčího musí být organizováno v rozsahu 12 hodin.  

2. Konkrétní seznam předmětů a jejich rozsah je uveden v Příloze č. 2 těchto zásad.  

3. ČSH organizuje školení pro získání licence rozhodčího stupně B.   

4. KR určí osobu vedoucího školení.  
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5. Vedoucí školení odpovídá za celkové zajištění a obstarání technického zázemí 

školení i za obsahovou náplň školení včetně obsazení přednášejících. Vedoucí 

školení je povinen zajistit plnění časového plánu a realizaci výuky v souladu s 

Přílohou č. 2 těchto zásad.  

6. ČSH organizuje školení vždy jednou za rok.   

7. Podmínkou pro uskutečnění školení je přihlášení alespoň 10 osob.   

8. ČSH je oprávněn vybírat od účastníků školení poplatky, ze kterých hradí náklady 

školení.  

  

Článek III  

Školení pro získání licence C rozhodčího  

1. Školení pro získání licence C rozhodčího musí být organizováno v rozsahu 30 hodin.   

2. Konkrétní seznam předmětů, jejich rozsah a doporučený harmonogram školení je 

uveden v Příloze č. 3 těchto zásad.    

3. Školení pro získání licence rozhodčího C organizují krajské svazy házené (dále jen 

„KSH“), a to buď samy či ve spolupráci s jiným (jinými) KSH.  

4. KSH určí osobu hlavního pořadatele. KR určí osobu vedoucího školení.  

5. Hlavní pořadatel odpovídá za celkové administrativní zajištění a obstarání 

technického zázemí školení, zejména pak za evidenci přihlášek účastníků, zajištění 

výukových prostor a pomůcek, organizaci ubytování a stravování účastníků školení 

(včetně lektorů), atd.  

6. Vedoucí školení odpovídá za obsahovou náplň školení včetně obsazení 

přednášejících, které konzultuje s hlavním pořadatelem. Vedoucí školení je povinen 

zajistit plnění časového plánu a realizaci výuky v souladu s Přílohou č. 3 těchto zásad.  

7. Se souhlasem pořádajícího KSH se mohou školení zúčastnit i zájemci z jiných KSH.  

8. Podmínkou pro uskutečnění školení je přihlášení alespoň 12 osob.   

9. KSH je povinen předložit KR závěrečnou zprávu o školení, ve které uvede zejména 

údaje o průběhu školení, výsledky závěrečných zkoušek, jmenovitý seznam 

vyškolených rozhodčích, výpočet požadavku na příspěvek apod. Na základě této 

zprávy jsou úspěšným absolventům vystaveny licence.   

10. KSH je oprávněn vybírat od účastníků školení poplatky, ze kterých hradí náklady 

školení. Splní-li pořádající KSH všechny podmínky pro pořádání školení, poskytne mu 

ČSH příspěvek na náklady školení do výše 20.000 Kč. Tyto prostředky musí být 

využity pro úhradu cestovních nákladů a odměn přednášejících dle Ekonomické 
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směrnice, případně jako náhrada výdajů, které KSH tímto způsobem vynaložil (např. 

pronájem prostor, zapůjčení audio a video techniky).  

11. V případě, že během 9 měsíců žádný KSH nezorganizuje školení pro získání licence C 

rozhodčího, je ČSH oprávněn uspořádat školení sám. V takovém případě přebírá 

všechny úkoly KSH uvedené v tomto článku.  

Článek IV  

Školení pro získání licence D rozhodčího  

1. Školení pro získání základní licence D pro rozhodčí – začátečníky musí být 

organizováno v rozsahu 12 hodin.  

2. Konkrétní seznam předmětů, jejich rozsah a doporučený harmonogram školení je 

uveden v Příloze č. 4 těchto zásad.  

3. Školení pro získání licence D rozhodčího organizují KSH, a to buď samy, či ve 

spolupráci s jiným (jinými) KSH.  

4. KSH určí osobu vedoucího školení.  

5. Vedoucí školení odpovídá za technické zajištění i za obsahovou náplň školení včetně 

obsazení přednášejících.  

6. Podmínkou pro uskutečnění školení je přihlášení alespoň 5 osob.   

7. KSH je povinen předložit KR závěrečnou zprávu o školení, ve které uvede zejména 

údaje o průběhu školení, jmenovitý seznam vyškolených rozhodčích a plán jejich 

dalšího rozvoje. Na základě této zprávy jsou absolventům vystaveny licence.   

8. KSH je oprávněn vybírat od účastníků školení poplatky, ze kterých hradí náklady 

školení.   

  

Článek V 

Další vzdělávání a doškolování rozhodčích  

1. KR organizuje tematické vzdělávací semináře pro rozhodčí různých úrovní (skupin), 

které mohou být rozhodnutím KR také určeny k obnovení licencí A, B nebo C 

rozhodčích.  

2. KR organizuje pro každý soutěžní ročník nominační semináře pro rozhodčí 

jednotlivých úrovní (skupin); podle výsledků těchto nominačních seminářů je 

sestavována Listina rozhodčích. KR může nominační seminář určit k obnovení licencí 

A, B nebo C rozhodčích, kteří ho úspěšně absolvují.  
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3. KSH organizují pro jednotlivé soutěžní ročníky vzdělávací semináře, určené k 

obnovení licence C rozhodčích, kteří seminář úspěšně absolvují.  

  

Článek VI  

Kritéria pro získání nebo obnovení licence rozhodčího  

1. Pro získání nebo obnovení licence rozhodčího musí uchazeč úspěšně absolvovat test 

z pravidel házené o 50 otázkách a test ze soutěžně–technických a dalších 

relevantních předpisů ČSH. Minimální počet správných odpovědí je pro každý test 

stanoven:  

a) na 85 % pro licenci A  

b) na 80 % pro licenci B   

c) na 70 % pro licenci C   

d) na 65% pro licenci D 

2. Pro získání nebo obnovení licence A rozhodčího musí uchazeč úspěšně absolvovat 

fyzické testy. Způsob provedení testů a limity pro jednotlivé věkové kategorie 

stanoví KR v návaznosti na limity vyhlášené mezinárodní federací.  

3. Ve výjimečných případech, pouze pokud rozhodčí v minulosti řídil nejvyšší soutěž, 

může být rozhodnutím KR ČSH licence A obnovena nebo prodloužena, a to bez vazby 

na splnění fyzických testů.   

 

 PRAVIDLA PRO ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ ROZHODČÍCH  

Článek VII  

Výkonnostní skupiny rozhodčích  

1. Aktivní rozhodčí jsou pro každý soutěžní ročník rozhodnutím KR rozděleni do 

výkonnostních skupin. Držení licence určitého stupně je jedním z předpokladů pro 

zařazení do výkonnostní skupiny.  
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2. Zařazení do skupiny odpovídá oprávnění k nominaci na utkání následujících soutěží:  

  

Výkonnostní skupina  Minimální stupeň 

dosažené licence  

Oprávnění  k nominaci  na  utkání  

následujících soutěží  

Ia  licence A  všechny soutěže včetně extraligy mužů a WHIL  

Ib  

  

licence A  všechny soutěže kromě extraligy a WHIL; v 

případě potřeby i extraliga a WHIL  

II  licence A  všechny soutěže kromě extraligy mužů a WHIL; 

výjimečně i extraliga a WHIL  

III  

 

licence B  2. ligy mužů a žen, dorostenecké ligy a všechny 

soutěže řízené krajskými svazy  

licence C  2. liga žen, 2. ligy dorostu a všechny soutěže 

řízené krajskými svazy  

IV  licence C  rozhodčí soutěží řízených KSH  

licence D  pouze soutěže žactva řízené KSH  

  

3. KR může v odůvodněných případech delegovat rozhodčí nižší skupiny i na utkání 

vyšší soutěže. Toto ustanovení nelze použít v případě, že rozhodčí již dosáhl 

věkového limitu pro tuto vyšší soutěž, případně nesplnil fyzické testy pro tuto 

soutěž.  

4. KR dále může v odůvodněných případech zařadit do vyšší výkonnostní skupiny 

rozhodčího, který nedosáhl požadovaného stupně licence, nejdéle však na dobu 6 

měsíců. V případě, že je takový rozhodčí zařazen do skupiny II, nesmí být nasazen k 

utkáním nejvyšších soutěží.  

5. Činnost rozhodčích působících pouze v soutěžích řízených KSH (IV. skupina) řídí a 

jejich hodnocení provádí KSH.   

  

Článek VIII 

Startovné do soutěží - rozhodčí  

1. Exekutiva ČSH určuje výši startovného pro rozhodčí všech skupin. 

2. Startovné musí být uhrazeno před zahájením příslušného soutěžního ročníku.   

3. Zaplacení startovného je dále podmínkou pro zařazení rozhodčího na Listinu 

rozhodčích ČSH pro příslušný soutěžní ročník.  

4. Výše startovného pro jednotlivé skupiny rozhodčích je uvedena v Rozpisu soutěží. 
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Článek IX 

Řízení sboru rozhodčích ČSH  

1. Za řízení sboru rozhodčích všech výkonnostních skupin I. až III. odpovídá KR.  

2. Počet rozhodčích v jednotlivých skupinách, postupující a sestupující rozhodčí mezi 

skupinami určuje pro daný soutěžní ročník KR před jeho zahájením na základě 

opodstatněné potřeby soutěží.  

3. KR na závěr soutěžního ročníku nevyhlašuje detailní pořadí (žebříček) rozhodčích v 

jednotlivých skupinách ani pořadí mezinárodních rozhodčích. KR však vyhodnotí a 

zveřejní jak bodové výsledky hodnocení jednotlivých rozhodčích, tak jejich 

strukturu v několika úrovních podle celkové výkonnosti a perspektivy, a také 

rozhodčí postupující a sestupující.   

4. KR může při obsazování soutěží nominovat některé rozhodčí jako „pohotovost“ pro 

daný hrací termín (typicky víkend). Tito rozhodčí mají povinnost akceptovat 

náhradní nominace v daném hracím termínu (např. v sobotu i v neděli) přidělené 

ČSH nejpozději poslední předcházející pracovní den.    

5. Rozhodčí nemohou být – s výjimkou mimořádných náhradních nominací – 

nominováni na utkání klubu, za který jsou registrováni v ČSH, ani na utkání soutěže 

(konkrétní skupiny), ve které aktivně působí jako hráči nebo funkcionáři družstva.  

6. Základními prostředky komunikace mezi ČSH a rozhodčími jsou elektronická pošta, 

webové stránky ČSH a informační system ČSH. KR je oprávněna umožnit další 

doplňkové způsoby komunikace, například prostřednictvím sociálních sítí. KR je 

oprávněna (po předchozím upozornění) vyhlašovat nominace na utkání a 

zveřejňovat další operativní informace také, popřípadě pouze, zveřejněním na www 

stránkách ČSH.   

7. Pokud se rozhodčí nezúčastní nominačního semináře bez řádné omluvy, sestupuje 

do nižší skupiny. Pokud se rozhodčí z vážných důvodů nezúčastní nominačního 

semináře nebo jeho části a je řádně omluven, musí na vlastní náklady absolvovat 

náhradní seminář a příslušné testy v náhradním termínu. O uznání důvodů omluvy 

rozhoduje KR.   

8. Neúčast rozhodčího na náhradním semináři má za následek sankční poplatek ve výši 

500 Kč. KR však může udělit výjimku z uplatnění tohoto pravidla, například při 

omluvách kvůli nominacím EHF/IHF.  

9. Pokud se rozhodčí – byť řádně omluven – nezúčastní ve dvou letech po sobě 

nominačních seminářů, sestupuje pro následující soutěžní ročník do nižší skupiny.   
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Článek X 

Povinnosti rozhodčích ČSH 

1. Rozhodčí všech skupin jsou povinni:  

a) řádně a včas platit členské příspěvky, licenční poplatek (poplatek za získání či 

obnovení licence) a startovné,  

b) pro každý soutěžní ročník se řádně přihlásit k řízení utkání v soutěžích 

organizovaných ČSH a řídit utkání, na která jsou ČSH nominováni,  

c) pro každý soutěžní ročník se řádně přihlásit k řízení utkání v soutěžích 

organizovaných KSH a řídit utkání, na která jsou KSH nominováni. Příslušnost 

rozhodčího ke KSH je dána členstvím v klubu, případně trvalým bydlištěm 

rozhodčího. KR může na základě žádosti rozhodčího rozhodnout o změně jeho 

krajské příslušnosti ve smyslu tohoto odstavce.  

d) zúčastnit se všech seminářů (nominačních, doškolovacích) pořádaných ČSH a 

KSH.  

2. Rozhodčí odpovídá za svůj zdravotní stav a fyzickou připravenost. Je jeho povinností 

trvale udržovat svoji fyzickou kondici na potřebné úrovni. Podmínkou pro řízení 

utkání je platná lékařská prohlídka ne starší jak 1 rok. Za pravidelnou lékařskou 

prohlídku plně odpovídá rozhodčí. Na požádání KR je rozhodčí povinen ji doložit.   

3. Před řízením utkání a v jeho průběhu je zakázáno rozhodčím požívat alkoholické 

nápoje, drogy či jiné návykové látky nebo látky či dopingové metody zařazené na 

seznam zakázaných látek a metod. Dodržování tohoto zákazu jsou oprávněni před 

utkáním, o přestávce i po skončení utkání kontrolovat členové KR, případně 

předsedou KR pověřené osoby (např. delgáti ČSH). Rozhodčí jsou povinni se na 

jejich žádost podrobit dechové zkoušce. V případě odmítnutí bude jednání 

rozhodčího posuzováno jako porušení tohoto zákazu.   

4. Je-li rozhodčí nominován současně s utkáními v soutěžích řízených ČSH na utkání v 

soutěžích řízených KSH hrané v jednom dni, na jednom hřišti nebo u jednoho 

pořadatele, je povinen tyto řídit jako předzápasy či pozápasy, avšak v součtu nejvýše 

3 utkání celkem během jednoho dne.  

5. Rozhodčí je povinen používat při řízení utkání oblečení a vybavení zajištěné ze 

strany ČSH a distribuované pro rozhodčí dané soutěže, např. v rámci reklamních a 

sponzorských smluv.  

6. Rozhodčí všech skupin jsou povinni při řízení utkání nosit odznak rozhodčího ČSH; 

mezinárodní rozhodčí mohou použít odznaky EHF nebo IHF.    
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7. Rozhodčí skupin I až III jsou povinni pravidelně (minimálně 1x za 24 hodin) 

kontrolovat došlé zprávy v elektronické poště, reagovat na došlou poštu a dále v 

případě, že budou mimo dosah mailu delší dobu, nastavit automatickou odpověď s 

uvedením doby nepřítomnosti a náhradního způsobu komunikace (telefonní číslo). 

Stejným způsobem musí sledovat svůj účet v inromačním systému ČSH. 

 

Článek XI 

Rozhodčí I. a II. výkonnostní skupiny  

1. Věková hranice pro rozhodčí Ia skupiny je 53 let, pro rozhodčí skupiny Ib 40 let a 

skupiny II 57 let. Exekutiva ČSH může na návrh KR ČSH udělit výjimku z věkového 

limitu rozhodčích Ia skupiny. Rozhodčí, který do 30. června v daném roce dovrší 

věkový limit, dokončí soutěžní ročník a následující soutěžní ročník již nezahajuje. 

KR může výjimečně ponechat rozhodčího ve skupině II. jeden další rok po dovršení 

věkového limitu, pokud zůstává ve stejné dvojici s partnerem, který věkový limit 

splňuje.  

2. Rozhodčí I. a II. skupiny včetně navržených postupujících rozhodčích ze skupiny III. 

do skupiny II. jsou povinni absolvovat nominační seminář pro nový soutěžní ročník 

a splnit stanovené testy či prověrky:  

a) Shuttle run test – dokončení úrovně 9,5 u mužů (u rozhodčích skupiny II ve 

věku 45 a více let stačí 9,0) resp. 8,5 u žen (8,0 ve skupině II), u rozhodčích 

EHF, IHF, YRP EHF a CAN EHF dokončení úrovně 9,5 u mužů i žen. 

b) písemné testy z pravidel házené a soutěžně-technické legislativy ČSH při 

dodržení časového limitu -  splnění 85% správných odpovědí,  

c) další, například fyzické, testy připravené KR.  

Fyzické testy může KR zorganizovat v jiném termínu před nominačním seminářem. 

V takovém případě mají rozhodčí, kteří se nezúčastnili nebo test nesplnili, jedinou 

možnost náhradního absolvování v termínu nominačního semináře skupin I a II. V 

termínu konání semináře má rozhodčí v každém testu či prověrce právo na jednu 

opravu.   

3. Rozhodčí skupiny I a II jsou povinni absolvovat fyzické testy dvakrát za rok, pokud 

KR takové testování zorganizuje.  

4. Pro rozhodčí skupiny I je podmínkou k řízení utkání nejvyšších soutěží splnění 

každého takového testu. Rozhodčím skupiny II stačí splnit fyzické testy 1x za 

soutěžní ročník.   
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5. Ve výjimečných případech může KR rozhodčímu, který nemohl z vážných důvodů 

stanovené testy či prověrky absolvovat v žádném ze stanovených termínů, 

poskytnout možnost je ještě jednou opakovat na vlastní náklady v náhradním 

termínu a v místě, které stanoví KR. Do vykonání náhradních testů či prověrek 

nebude takový rozhodčí nominován na utkání dané skupiny. Při nesplnění testů či 

prověrek ani v náhradním termínu bude rozhodčí přeřazen do nižší výkonnostní 

skupiny.  

 

Článek XII  

Rozhodčí III. výkonnostní skupiny  

1. Věková hranice pro rozhodčí III. skupiny je 58 let. Rozhodčí, který v daném 

soutěžním ročníku dovrší 58 let, tento soutěžní ročník dokončí a následující 

soutěžní ročník již nezahajuje. KR může výjimečně ponechat rozhodčího ve skupině 

III. po dovršení věkového limitu nejdéle do věku 60 let, pokud zůstává ve stejné 

dvojici s partnerem, který věkový limit splňuje.  Výjimky z tohoto ustanovení může 

schválit KR ČSH. 

2. Rozhodčí III. skupiny včetně navržených postupujících rozhodčí ze skupiny IV. do 

skupiny III. jsou povinni absolvovat nominační seminář pro nový soutěžní ročník a 

splnit stanovené testy či prověrky:  

a) písemné testy z pravidel házené a soutěžně-technické legislativy ČSH při 

dodržení časového limitu -  splnění 75% správných odpovědí  

b) další, například fyzické testy připravené KR ČSH.   

V termínu konání semináře, resp. fyzických testů, má rozhodčí v každém testu či 

prověrce právo na jednu opravu.  

2. Při nesplnění některého z testů rozhodne KR ČSH o termínech, rozsahu a 

podmínkách nominace takového rozhodčího k soutěžním utkáním.  

  

Článek XIII 

Mezinárodní rozhodčí  

1. Mezinárodní rozhodčí, kandidáty na zařazení na listinu EHF a kandidáty pro účast v 

projektu mladých rozhodčích EHF navrhuje KR a schvaluje Exekutiva ČSH.  

2. Věková hranice jak pro kandidáty i pro mezinárodní rozhodčí je stanovena orgány 

EHF a IHF. 
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3. Při nominaci na utkání ze strany EHF, IHF nebo jiného zahraničního subjektu je 

mezinárodní rozhodčí povinen neprodleně se omluvit KR z utkání, na která byl v 

daném termínu delegován v rámci ČSH.   

  

Článek XIV 

Hodnocení výkonu rozhodčích 

1. Pravidla a formu hodnocení výkonu rozhodčích stanoví KR.  

2. Výkony rozhodčích v utkáních extraligy mužů hodnotí delegát ČSH.  

3. Výkony rozhodčích v utkáních 1. ligy mužů a žen hodnotí kluby, jejichž oddíly v 

utkání nastupují, případně delegát, je-li k utkání nominován.  

4. Výkony rozhodčích v utkáních všech ostatních soutěží hodnotí kluby, jejichž oddíly 

v utkání nastupují.  

5. KR může na utkání dále vyslat svého pozorovatele, který hodnotí výkon rozhodčích 

stejným způsobem jako delegáti.  

6. Výstupy z hodnocení výkonu rozhodčích v jednotlivých utkáních – bodové známky 

od delegátů a oddílů – zveřejňuje KR průběžně nebo na závěr soutěžního ročníku.   

7. Neuspokojivý výkon rozhodčího může mít za následek odvolání rozhodčího z řízení 

utkání. Odvolání z utkání není trestem ve smyslu disciplinárního řádu – jde o změnu 

nominace – a nelze se proti němu odvolat.  

8. Protesty oddílů proti výkonu rozhodčích se zabývá KR. Shledá-li KR po prostudování 

důkazů, zejména pak videozáznamu, zápisu o utkání a zprávy delegáta, pochybení 

rozhodčího, předá Disciplinární komisi ČSH podnět k zahájení disciplinárního řízení.  

V každém takovém případě si KR vyžádá také stanovisko samotného rozhodčího.   
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Část B 

Zásady licencování a řízení delegátů ČSH 

  

Článek XV  

Školení pro získání a obnovení licence delegáta  

1. SK organizuje ve spolupráci s KR školení pro získání a obnovení licence delegáta 

zpravidla jednou za rok.  

2. SK určí vedoucího školení, který odpovídá za celkové zajištění a obstarání 

technického zázemí školení i za obsahovou náplň školení včetně obsazení 

přednášejících.  

3. Školení pro získání licence delegáta se mohou zúčastnit pouze členové ČSH starší 30 

let, které pro funkci delegáta doporučí Exekutiva krajského svazu házené nebo 

některý odborný útvar ČSH.  

4. Pro získání nebo obnovení licence delegáta musí žadatel splnit tyto podmínky:  

a) účast na předepsaném školení delegátů,  

b) splnění minimálně 85% správných odpovědí v testu obsahujícím 50 otázek z 

pravidel házené,  

c) splnění minimálně 85% správných odpovědí v testu obsahujícím 30 otázek ze 

soutěžně-technických a dalších relevantních předpisů ČSH.  

   

Článek XVI 

Listina delegátů  

1. Exekutiva ČSH schvaluje na návrh SK na každý soutěžní ročník Listinu delegátů pro 

soutěže řízené ČSH, na kterou mohou být zařazeny pouze osoby, které :  

a) jsou držitelem platné licence delegáta;  

b) úspěšně absolvovaly nominační seminář delegátů nebo v případě řádně 

omluvené neúčasti splnily podmínky na náhradním semináři; pro mezinárodní 

delegáty mohou být tyto podmínky naplněny také řádnou účastí na semináři 

delegátů EHF nebo nominací v roli delegáta na mistrovství Evropy / světa;  

c) uhradily startovné; 

d) mají uhrazený členský příspěvek.  
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2. Počet míst na Listině delegátů pro každý soutěžní ročník navrhuje SK.   

3. Věkový limit pro výkon funkce delegáta je 68 let. Exekutiva může na návrh SK udělit 

výjimku z věkového limitu, pokud je to v zájmu SK nebo v zájmu mezinárodní kariéry 

delegáta. 

4. Na zařazení na Listinu delegátů není nárok. Je-li k dispozici více držitelů licence, 

budou na Listinu delegátů navrženi a zařazeni nejlepší uchazeči s přihlédnutím k 

následujícím kritériím:  

a) osobnost a praktické zkušenosti delegáta,  

b) dosažená kvalifikace a úspěchy v házené (trenéři, hráči, rozhodčí, funkcionáři),  

c) vyhodnocení kvality výkonu funkce delegáta v uplynulém období ze strany SK 

a KR,  

d) perspektiva dalšího vývoje a znalost angličtiny,  

e) regionální potřeba a dostupnost delegáta k nasazení na utkání ČSH,  

f) ukončení aktivní kariery (rozhodčího / hráče / trenéra / funkcionáře).  

5. Za účelem zabránění střetu zájmů stanoví tyto zásady následující omezení pro 

zařazení delegátů na Listinu delegátů:  

a) na Listinu delegátů nemohou být zařazeni delegáti v přímém příbuzenském 

vztahu k hodnoceným rozhodčím;  

b) aktivní rozhodčí výkonnostních skupin I a II nemohou být zařazeni na Listinu 

delegátů pro soutěže řízené ČSH;  

c) delegáti působící ve vedení a v realizačních týmech klubů nemohou být 

nasazováni na utkání, kterých se účastní družstvo tohoto klubu.  

6. Krajské svazy házené mohou nasazovat všechny delegáty, kteří vlastní platnou 

licenci delegáta, na utkání soutěží, které řídí.  

   

Článek XVII  

Startovné do soutěží 

1. Exekutiva ČSH určuje výši startovného delegátů, jehož zaplacení opravňuje delegáta 

k bezplatné účasti na školeních a seminářích pořádaných pro delegáty. Náklady na 

cestu na tyto akce nesou delegáti.  

2. Startovné musí být uhrazeno nejpozději před zahájením příslušného soutěžního 

ročníku.  
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3. Zaplacení startovného je dále podmínkou pro zařazení delegáta na Listinu delegátů 

ČSH pro příslušný soutěžní ročník.  

4. Pokud delegát působí v soutěžích ČSH i ve funkci rozhodčího, hradí pouze startovné 

delegáta. 

5. Výše startovného delegátů je uvedena v Rozpisu soutěží. 

 

Článek XVIII 

Řízení sboru delegátů ČSH 

1. Za řízení sboru delegátů odpovídá SK.  

2. Základními prostředky komunikace mezi ČSH a delegáty jsou elektronická pošta, 

webové stránky ČSH a informační systém ČSH. SK je oprávněna (po předchozím 

upozornění) vyhlašovat nominace na utkání a zveřejňovat další operativní 

informace také, popřípadě pouze, zveřejněním na www stránkách ČSH.  SK je 

oprávněna stanovit další doplňkové způsoby komunikace, například 

prostřednictvím sociálních sítí. 

3. Delegáti jsou povinni:  

a) plnit úkoly stanovené řády a směrnicemi ČSH, Rozpisy soutěží dané soutěže 

nebo úkoly stanovené SK 

b) řádně a včas platit členský příspěvek, licenční poplatek a startovné,  

c) zúčastnit se všech seminářů pro delegáty pořádaných ČSH.  

4. Neúčast delegáta na semináři má za následek sankční poplatek ve výši 500 Kč. KR 

však může udělit výjimku z uplatnění tohoto pravidla, například při omluvách kvůli 

nominacím EHF/IHF.  

5. Před výkonem činnosti delegáta v utkání a v jeho průběhu je delegátům zakázáno 

požívat alkoholické nápoje, drogy či jiné návykové látky nebo látky či dopingové 

metody zařazené na seznam zakázaných látek a metod.   

6. Neplnění povinností delegáta vyplývající z předpisů a řádů ČSH včetně Rozpisu 

soutěží, pokud takové porušení nepodléhá disciplinárnímu řízení, může být 

důvodem pro nenasazování delegáta na utkání, případně pro vyřazení delegáta z 

listiny delegátů. 
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ČÁST C 

Zásady licencování časoměřičů a zapisovatelů ČSH 

 

Článek XIX  

Školení pro získání a obnovení licence časoměřiče  

1. SK organizuje ve spolupráci s KR školení pro získání a obnovení licence časoměřiče 

zpravidla jednou za rok. Školení pro získání a obnovení licence musí být 

organizováno v rozsahu minimálně 5 hodin. Minimální počet účastníků školení je 

10. 

2. Konkrétní seznam předmětů, jejich rozsah a doporučený harmonogram školení je 

uveden v Příloze č. 5 těchto zásad. 

3. SK určí vedoucího školení, který odpovídá za celkové zajištění a obstarání 

technického zázemí školení i za obsahovou náplň školení včetně obsazení 

přednášejících.  

4. Školení pro získání licence časoměřiče se mohou zúčastnit pouze členové ČSH  

5. Pro získání nebo obnovení licence časoměřiče musí žadatel splnit tyto podmínky:  

a) účast na předepsaném školení časoměřičů,  

b) splnění minimálně 75% správných odpovědí v testu obsahujícím 30 otázek z 

pravidel házené a dalších sporotvně-technický předpisů ČSH. 

 

Článek XX 

Závěrečná ustanovení  

1. Výklad těchto zásad provádí Exekutiva ČSH 

2. Tyto zásady zcela nahrazují předchozí Zásady licencování a řízení delegátů ze dne 

11. července 2019 a Zásady licencování a řízení rozhodčích ze dne 11. července 

2019.  

3. Tyto zásady byly schváleny Exekutivou ČSH dne 19. 8. 2020 a tímto dnem nabývají 

účinnosti.   

 

 

 

         Petr Novák        Jaroslav Chvalný 

předseda SK a KR ČSH          prezident ČSH 
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Příloha č. 1 - Seznam  předmětů pro získání licence rozhodčího A a jejich rozsah 

 

Teoretická část: 

1 hodiny – Taktika a přístup k řízení utkání 

2 hodiny – Video záznamy pro vývoj rozhodčích – výklad pravidel IHF 

2 hodiny – Rozbor video záznamů z utkání 

1 hodina – Test z pravidel házené 

1 hodina – Analýza testu z pravidel 

2 hodiny – Psychologie rozhodování a řízení 

1 hodina – Nové tréninkové metody rozhodčích 

1 hodina – Výklad legislativních a ekonomických předpisů 

1 hodina – Test z legislativních předpisů 

1 hodina – Analýza testu z legislativních předpisů 

1 hodina – Hodnocení praktického řízení utkání 

3 hodiny – Samostatné aktivní prezentace frekventantů na dané téma 

2 hodiny – Odborná prezentace TMK 

1 hodina – Fyzický test 

 

Praktická část: 

- řízení nejméně 2 (až 5) soutěžních utkání s hodnocením členem KR, případně osobou 

pověřenou KR (například člena KR KSH, delegáta ČSH atd.). 

sboru, mentorem nebo delegátem ČSH. Praktická část musí být vykonána do 90 dnů po 

absolvování teoretické části. 

 

Příloha č. 2 - Seznam  předmětů pro získání licence rozhodčího B a jejich rozsah 

Teoretická část: 

1 hodiny – Taktika a přístup k řízení utkání 

1 hodina – Video záznamy pro vývoj rozhodčích – výklad pravidel IHF 

1 hodina – Rozbor video záznamů z utkání 

1 hodina – Test z pravidel házené 

1 hodina – Analýza testu z pravidel 

1 hodina – Psychologie rozhodování a řízení 

1 hodina – Nové tréninkové metody rozhodčích 

1 hodina – Výklad legislativních a ekonomických předpisů 

1 hodina – Test z legislativních předpisů 

1 hodina – Analýza testu z legislativních předpisů 

1 hodina – Hodnocení praktického řízení utkání 

1 hodiny – Odborná prezentace TMK 

 

Praktická část: 

- řízení nejméně 1 (až 3) soutěžních utkání s hodnocením členem KR, případně osobou 

pověřenou KR (například člena KR KSH, delegáta ČSH atd.). 
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sboru, mentorem nebo delegátem ČSH. Praktická část musí být vykonána do 90 dnů po 

absolvování teoretické části. 

 

 

Příloha č. 3 – Seznam předmětů pro získání licence rozhodčího C a jejich rozsah 

 

Teoretická část: 

1 hodina – Organizační struktura ČSH a činnost rozhodčího v této struktuře 

9 hodin – Výklad pravidel házené 

3 hodiny – Taktika a přístup k řízení utkání 

3 hodiny – Video záznamy pro vývoj rozhodčích – výklad pravidel IHF 

2 hodiny – Rozbor video záznamů z utkání 

1 hodina – Test z pravidel házené 

1 hodina – Analýza testu z pravidel 

2 hodiny – Psychologie rozhodování a řízení 

1 hodina – Nové tréninkové metody rozhodčích 

2 hodiny – Seznámení s legislativními a ekonomickými předpisy 

2 hodiny – Výklad legislativních a ekonomických předpisů 

1 hodina – Test z legislativních předpisů 

1 hodina – Analýza testu z legislativních předpisů 

1 hodina – Hodnocení praktického řízení utkání 

Praktická část: 

- řízení nejméně 2 (až 5) soutěžních utkání mládeže s hodnocením členem KR případně osobou 

pověřenou KR (například člena KR KSH, delegáta ČSH atd.). 

. Praktická část musí být vykonána do 90 dnů po absolvování teoretické části. 

 

Příloha č. 4 - Seznam předmětů pro získání licence rozhodčího D a jejich rozsah 

Teoretická část: 

4 hodiny – Výklad pravidel IHF 

2 hodiny – Video záznamy pro vývoj rozhodčích – výklad pravidel IHF 

2 hodiny – Základní principy a postupy řízení utkání 

1 hodina – Rozbor video záznamů z utkání 

1 hodina – Test z pravidel házené 

1 hodina – Analýza testu z pravidel 

1 hodina – Výklad legislativních a ekonomických předpisů 

 

Příloha č. 5 - Seznam předmětů pro získání licence časoměřiče a jejich rozsah 

Teoretická část: 

2 hodiny – Výklad pravidel IHF 

1 hodina – Činnost zapisovatele a časoměřiče 

1 hodina – Legislativní předpisy ČSH 

1 hodina – Test z pravidel házené 

 


