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I. Základní ustanovení 

Článek 1 

Definice 
 

Adresář přehled adres a kontaktů klubů, sportovních hal, hřišť, rozhodčích a delegátů 

Baráž dvě utkání doma – venku o postup (nebo udržení v soutěži) 

Bergerovy tabulky určují rozpis utkání v jednotlivých kolech po nasazení družstev do soutěže 

Část soutěže ucelená část dané soutěže v ročníku, např. podzimní, jarní, základní, nadstavba, play-off 

Družstvo Hráči a 1-4 funkcionáři družstva nastupující k utkání házené, uvedení v zápise o utkání 

Hlášenka oznámení změny místa nebo termínu daného utkání 

Hostování 
povolení startu v konkrétní soutěži za družstvo jiného než mateřského klubu podle 
ustanovení Přestupního řádu ČSH 

Hrací doba utkání je pro danou kategorii stanovena pravidly házené, případně upravena rozpisem soutěže 

Hrací doklad 
 je záznam o osobě která se účastní utkání v informačním systému ČSH, popř.     Rozpisem 
soutěží definovaný seznam osob vytištěný z informačního systému ČSH 

Informační systém 
ČSH 

  interní databázový systém, do kterého mají přístup všechny kluby ČSH 

Kalendářní plán souhrn všech hracích termínů dané soutěže během soutěžního ročníku 

Klub 
právnická osoba - člen ČSH definovaný Stanovami ČSH, jehož družstva se účastní soutěží v 
házené 

Komise rozhodčích 
odborný útvar Exekutivy ČSH pověřený řízením sboru rozhodčích ČSH, nebo odborný 
útvar KSH pověřený řízením rozhodčích pro soutěže řízené KSH 

Kontumace stanovení výsledku utkání v poměru 10:0 ze strany řídícího orgánu soutěže 

Kvalifikace krátkodobá soutěž nebo turnaj pro určení postupujících do vyšší soutěže 

Laický rozhodčí 
trenér nebo vedoucí družstva, který sám řídí utkání místo delegovaných rozhodčích, kteří 
se nedostavili 

Náhradní delegace změna nominace rozhodčích, případně delegáta na dané utkání 

Náhradní rozhodčí rozhodčí s licencí ČSH, který řídí utkání místo rozhodčích, kteří se nedostavili 

Námitka („protest“) žádost účastníka utkání o řešení porušení pravidel či přestupků při utkání 

Oddíl organizační jednotka klubu, zahrnující družstva házené 

Odvolání žádost o změnu rozhodnutí řídícího nebo disciplinárního orgánu 

Odvolatel osoba nebo klub podávající odvolání 

Odvolací orgán orgán, který v souladu se Stanovami ČSH řeší odvolání proti rozhodnutí první instance 

Přihláška k soutěži dokument potvrzující zájem klubu o účast a splnění požadavků pro účast v soutěži 

Předpisy ČSH Stanovy ČSH a vnitřní předpisy ČSH definované Stanovami ČSH. 

Řídící orgán soutěže útvar nebo jednotlivec pověřený řízením dané soutěže 

Seznam hráčů 
družstva 

úplný seznam hráčů, kteří mohou hrát za dané družstvo, nesmějí však nastoupit v dané 
věkové kategorii za žádné jiné družstvo klubu 

Soupiska družstva 
soupiska nejméně 8 hráčů, kteří nesmějí v dané kategorii hrát utkání za družstvo klubu v 
nižší soutěži, potvrzená ze strany klubu 

Soutěžní komise odborný útvar Exekutivy ČSH pověřený řízením soutěží ČSH 

Soutěžní ročník období od 1.7. do 30.6. následujícího kalendářního roku 

Soutěžní termín den nebo několik dní, ve kterých mají být odehrána všechna utkání daného kola soutěže 

Soutěžní úsek útvar sekretariátu ČSH pověřený operativním řízením soutěží a dalšími činnostmi 

Společná soutěž 
soutěž pro družstva dané kategorie ze dvou nebo více krajů, schválená Exekutivami 
zúčastněných KSH 
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Termín utkání den a čas začátku konkrétního utkání 

Termínová listina 
zahrnuje všechny hrací termíny soutěží pro daný ročník nebo část ročníku, 
obsahuje i termíny reprezentačních akcí relevantních kategorií. 

Účastník soutěže družstvo klubu splňující všechny podmínky pro zařazení do soutěže 

Účastník utkání osoba uvedená na zápise o utkání v libovolné funkci 

Výjimečný start (VJ) mimořádný přesun hráče do starší kategorie v rámci soutěžního ročníku („ostaršení“) 

Zdravotní prohlídka 
potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky podle zákona č. 202/2017 Sb. a prováděcích 
předpisů k němu 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1.  Český svaz házené (dále jen „ČSH“) je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a 
organizátorem soutěží v házené na území České republiky. Tyto soutěže a jejich jednotlivá 
utkání ČSH řídí dle pravidel házené IHF a řádů a předpisů, které pro jejich řízení vydává. 

2.  Soutěžní řád Českého svazu házené (dále jen „SŘH“) stanoví základní podmínky pořádání a 
řízení soutěží v rámci ČSH a vztahuje se na všechny členy ČSH, kteří se těchto soutěží a jejich 
utkání účastní. 

3. Za neplatný hrací doklad se považuje doklad, který v době zahájení utkání neodpovídá 
skutečnosti.  

4. Při pořádání všech soutěží a utkání v házené v rámci ČSH jsou účastníci i řídící orgány těchto 
soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, a to zejména k zajištění pořádku a 
bezpečnosti při utkáních. 

5. Pokud tento řád užívá pojem, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se tento pojem v 
souladu s Předpisy ČSH, právními předpisy České republiky, případně s jeho obvyklým 
významem. 

 

II. Soutěže 
Článek 3 

1. V rámci ČSH jsou celorepublikové soutěže organizovány pro kategorie dospělých, staršího a 
mladšího dorostu a případně žactva. Krajské svazy házené (dále jen „KSH“) mohou 
organizovat soutěže ve všech kategoriích. 

2. Soutěže mohou být členěny do úrovní a skupin podle výkonnosti či územního rozložení 
účastníků. 

3. Kluby, jejichž družstva hrají v mezinárodních soutěžích EHF (případně společných soutěžích 
řízených jiným národním svazem sdruženým v EHF), se pro účast v těchto soutěžích řídí 
jejich zvláštními předpisy. 

 

Článek 4 

Řídící orgány soutěží 

1. Řídícími orgány soutěží jsou: 
- Soutěžní komise ČSH; 
- Soutěžní úsek ČSH; 
- Soutěžní komise KSH; 
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- ředitel konkrétní soutěže. 

2. Soutěže ČSH řídí Soutěžní komise ČSH, zřízená rozhodnutím Exekutivy ČSH. 

3. Pro profesionální koncepční a operativní řízení celostátních soutěží zřizuje Exekutiva ČSH v 
rámci svého sekretariátu Soutěžní úsek. 

4. Pro nejvyšší soutěže mužů a žen může Exekutiva ČSH jmenovat ředitele soutěže. 

5. Pro potřebu řízení krajských soutěží jsou jednotlivými KSH ustaveny krajské soutěžní nebo 
soutěžně-technické komise (STK). 

6. Řídící orgán soutěže je oprávněn v zájmu regulérnosti a hladkého průběhu soutěží učinit 
všechna organizační opatření, aby soutěže byly odehrány řádně a pokud možno v termínech 
podle stanoveného kalendářního plánu 

 

Článek 5 

Kategorie a věkové hranice 

1. Základní věkové hranice jednotlivých kategorií bez rozdílu pohlaví jsou stanoveny takto: 
a) dospělí starší 19 let, 
b) starší dorost 17 až 19 let, 
c) mladší dorost 15 až 17 let, 
d) starší žactvo 13 až 15 let, 
e) mladší žactvo 11 až 13 let, 
f) minižáci, minižačky 9 až 11 let, 
g) přípravka do 9 let 

2. V soutěžích žactva mohou hrát dívky ve družstvech chlapců a chlapci ve družstvech dívek; 
případné podmínky či omezení stanoví rozpis dané soutěže. 

3. Rozpis soutěže musí vymezit přesně ročníky narození - konkrétní věkový rozsah každé 
kategorie. 

4. Hráči startují především ve své věkové kategorii. Dále mohou startovat pouze za družstvo 
nejbližší vyšší věkové kategorie. 

5. Hráči nesmí startovat v soutěžích nižší věkové kategorie. 
6. V případě mimořádné žádosti klubu o povolení startu hráče (hráčky) o další věkovou 

kategorii výše (ze staršího žactva do staršího dorostu, z mladšího dorostu do dospělých) 
může pověřený odborný orgán Exekutivy ČSH, na základě kritérií stanovených odbornými 
komisemi, takový start („ostaršení“) na období jednoho soutěžního ročníku schválit. Tato 
kritéria jsou uvedena v Rozpise soutěží. Takový hráč smí v daném ročníku startovat v 
soutěžních utkáních pouze v požadované kategorii a v kategorii nejbližší nižší. „Ostaršení" je 
prioritně určeno pro reprezentanty ČR. Pověřený orgán povolí takovýto start maximálně 
dvěma hráčům z jednoho družstva. Výjimku z tohoto ustanovení může ve výjimečných 
případech povolit řídící orgán po schválení příslušné reprezentační komise. 

 

Článek 6 

Struktura soutěží ČSH a KSH 

1. Základní strukturu soutěží řízených ČSH schvaluje Exekutiva ČSH. 

2. Ostatní soutěže jsou organizovány v rámci KSH. Jejich strukturu a počet účastníků schvaluje 
Exekutiva KSH. 
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3. Dva či více KSH mohou po vzájemné dohodě vytvořit společné soutěže. Ke zřízení je zapotřebí 
písemné dohody daných KSH ve věcech týkajících se řízení soutěže, postupů a sestupů z 
těchto soutěží a platnosti jednotlivých rozhodnutí řídícího svazu. 

4. Nedojde-li k dohodě mezi jednotlivými KSH, rozhodne o případném zařazení dotčených 
družstev do soutěží na základě žádosti KSH řídící orgán Exekutivy ČSH. 

 

Článek 7 

Rozpisy soutěží 

1. K provedení tohoto řádu vydávají řídící orgány Rozpisy soutěží. V Rozpise jsou stanoveny a 
uvedeny nezbytné náležitosti pro konání a řízení jednotlivých soutěží. Rozpis může být 
společný pro více nebo všechny soutěže řízené ČSH nebo KSH. 

2. Ustanovení Rozpisů soutěží nesmí být v rozporu s tímto Soutěžním řádem a ostatními 
legislativními předpisy ČSH. 

 

Článek 8 

Forma a způsob vydání rozpisu soutěží 

1. Rozpis soutěže je prováděcím předpisem k tomuto řádu a musí být schválen Exekutivou ČSH, 
resp. KSH. 

2. Rozpis společné soutěže více krajů musí být schválen exekutivou každého KSH, jehož kluby 
v takové soutěži působí. 

3. Změny v rozpisech, které se týkají systému a organizace soutěží, nebo které mohou mít 
podstatný vliv na průběh soutěží, nelze provádět v průběhu soutěžního ročníku. 

4. Rozpis soutěží musí být vydán před zahájením všech zahrnutých soutěží a musí být 
zveřejněn.  

 

Článek 9 

Termíny soutěží 

1. Soutěžní ročník je v házené vymezen v návaznosti na kalendáře EHF a IHF termíny 1.7. 
běžného roku až 30.6. následujícího roku. 

2. Termínové listiny- jsou uvedeny v rozpisech soutěží a jsou závazné pro všechna družstva 
příslušné soutěže. 

3. Základní hrací dny v rámci termínu jsou soboty a neděle. 

4. Rozpis soutěže může také vyhlásit hrací termín na státní svátek nebo jiný den, případně 
rozšířit hrací dny v rámci hracího termínu o předcházející či následující dny pracovního volna 
nebo pracovního klidu. 

5. Kalendářní plány soutěží musí respektovat termíny reprezentačních akcí v příslušných 
kategoriích, známé v době sestavení kalendářního plánu. 

6. Termínové listiny soutěží řízených KSH musí být přizpůsobeny termínům celorepublikových 
soutěží. 

7. Exekutiva ČSH může v odůvodněných případech vydat na určitý termín zákaz pořádání 
soutěží v házené na území republiky, jsou-li pro to mimořádné důvody. 
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Článek 10 

Uzavření soutěže 

1.  V rozpisu soutěže může být stanoveno datum uzavření soutěže. Jinak je dnem uzavření 
soutěže poslední den zimního přestupního termínu určeného Přestupním řádem ČSH. 

2.  I po datu uzavření soutěže mohou za klub nastoupit hráči, kterým řádně skončí původně 
schválená doba limitovaného přestupu do jiného klubu, nebo hráči, kteří v daném ročníku 
dosud v této soutěži nehráli, ale byli v klubu již před datem uzavření soutěže registrováni. 

 

Článek 11 

Zařazování družstev, rozhodčích a delegátů do soutěží 

1. O zařazení družstev do mistrovských soutěží rozhoduje řídící orgán dané soutěže 
- podle výsledků v předchozím ročníku; 
- podle pro daný ročník platných pravidel o postupech a sestupech mezi jednotlivými 

soutěžemi; 
- na základě přihlášek jednotlivých družstev a odborného posouzení těchto přihlášek. 

2. Družstvo, které vystoupí ze soutěže v jejím průběhu, nemůže již ve stejném ročníku hrát jinou 
soutěž. 

3. Družstvo, které se odhlásí ze soutěže před jejím zahájením, avšak již po provedeném 
rozlosování, ztrácí nárok na zařazení do jiné soutěže stejného ročníku. Výjimku může povolit 
příslušný řídící orgán. 

4. Družstvo, které vystoupí nebo bude vyloučeno ze soutěže v jejím průběhu či po jejím dohrání, 
je považováno za sestupující, a může být v příštím ročníku zařazeno pouze do soutěže 
nejméně o jeden stupeň nižší. 

5. Řídící orgán má právo vyloučit z účasti v soutěži družstva, která nesplňují podmínky pro 
účast v příslušné soutěži stanovené tímto řádem a Rozpisem soutěže, nebo která neplní své 
povinnosti vůči řídícímu orgánu a porušují soutěžní řád nebo jiné předpisy ČSH. 

6. V každé soutěži - s výjimkou nejnižších - smí hrát z jednoho klubu pouze jedno družstvo. 

7. Zařazení rozhodčích a delegátů pro danou úroveň a soutěžní ročník schvaluje KR ČSH či KR KSH 
(Listina rozhodčích a Listina delegátů). Listinu rozhodčích a delegátů nejvyšších skupin schvaluje 
Exekutiva ČSH.  

 

Článek 12 

Podmínky pro účast v soutěži 

1. Soutěží řízených ČSH nebo KSH se mohou účastnit pouze družstva klubů/oddílů, které jsou 
členy ČSH a mají zaplacený členský příspěvek.  

2. Kluby musí pro zařazení svých družstev do mistrovských soutěží: 
a) vypořádat veškeré finanční závazky vůči svazu řídícímu danou soutěž, které vznikly v 

uplynulých ročnících soutěží; 
b) podat prohlášení, že je klub finančně zajištěn a soutěž dokončí; 
c) podat ve stanoveném termínu přihlášky jednotlivých družstev do soutěží; 
d) zaplatit startovné určené Rozpisem soutěže ČSH nebo KSH pro každou soutěž; 
e) mít k dispozici regulérní hrací plochu s vybavením odpovídajícím normám stanoveným 
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pravidly házené, tímto soutěžním řádem a rozpisem soutěže. Každou změnu místa hrací 
plochy během soutěžního ročníku musí schválit řídící orgán dané soutěže; 

f) k přihlášeným družstvům dospělých přihlásit i družstva mládeže v počtu určeném 
rozpisem soutěží; 

g) zajistit pro každé družstvo trenéra s licencí odpovídající licenční politice ČSH;  
3. Exekutiva ČSH či KSH může v Rozpisech soutěží určit povinnost klubů mít aktivní rozhodčí 

v soutěžích a případné postihy při nerespektování takového rozhodnutí. 

4. Pokud klub neplní zcela nebo z části povinnosti stanovené v odstavcích 2.f), 2.g) a 3 tohoto 
článku, může řídící orgán dočasně umožnit některým družstvům takového klubu účast v 
soutěžích pouze po uhrazení správního poplatku. Výši takových poplatků je stanovena 
v Rozpisu soutěží. 

5. Kluby mají povinnost uvolňovat nominované hráče k akcím reprezentačních družstev a také 
ve svých družstvech realizovat dlouhodobou přípravu reprezentantů ČR. 

6. Účast v nejvyšší soutěži dospělých může být podmíněna získáním licence pro soutěž, kterou 
klubům uděluje Exekutiva ČSH. Podmínky pro získání takové licence musí Exekutiva ČSH 
včas definovat a zveřejnit. 

7. Soutěží řízených ČSH nebo KSH se mohou účastnit pouze rozhodčí a delegáti, kteří jsou členy 
ČSH a mají zaplacený členský příspěvek.  

8. Rozhodčí a delegáti musí pro zařazení do mistrovských soutěží:  
a) podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěží; 
b) zaplatit startovné určené Rozpisem soutěže ČSH nebo KSH; 

 
 

Článek 13 

Podmínky pro převod práva k účasti v soutěži 

1. Právo účasti v dané soutěži, které družstvu vzniklo způsobem uvedeným v tomto soutěžním 
řádu nebo vyplynulo z příslušného rozpisu soutěže, je převoditelné s výjimkou dle odstavce 
3. tohoto článku. Převod nelze uskutečnit v rozehrané soutěži. 

2. Pro převod práva účasti v soutěži je nezbytné předložit nejméně 30 dní před zamýšleným 
termínem převodu písemnou smlouvu mezi majitelem práva a nabyvatelem práva, řádně 
schválenou a podepsanou oběma kluby. Zároveň musí být předloženy dokumenty o 
případné přeměně klubu (sloučení, rozdělení), pokud taková změna je důvodem převodu 
práva. 

3. Smlouva o převodu práva nabývá účinnosti až po schválení příslušným řídícím orgánem dané 
soutěže. Řídící orgán není povinen převod soutěže schválit zejména v případech, kdy: 

a) převod soutěže chce realizovat klub, jehož družstvo si svým umístěním vybojovalo postup 
do vyšší soutěže, nebo klub, na jehož družstvo přešlo právo postupu jako na druhé 
družstvo v pořadí nižší soutěže; 

b) převod soutěže chce realizovat klub, jehož družstvo si vybojovalo právo postupu v 
kvalifikaci nebo baráži; 

c) převod soutěže chce realizovat klub, jehož družstvo skončilo na sestupovém místě; 
d) nabývající klub nesplňuje všechny podmínky pro účast v soutěži stanovené tímto řádem; 
e) převod nevyhovuje územnímu členění soutěží; 
f) smlouva neřeší dostatečně vypořádání smluvních vztahů hráčů; 
g) smluvní a další předloženou dokumentací nejsou dostatečně vyjasněny podmínky 
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případných přestupů hráčů; 
h) by převodem soutěže došlo k porušení předpisů ČSH. 

4. Klub, který tímto získal právo účasti v soutěži, zaplatí za převod soutěže poplatek, jehož výši 
stanoví Exekutiva ČSH. Exekutiva ČSH může také rozhodnout o prominutí tohoto poplatku. 

 

Článek 14 

Hrací plochy 

1. Hrací plochy musí odpovídat pravidlům házené IHF. Náležitosti hracích ploch podléhají 
schválení (pasportizaci) řídícím orgánem. 

2. Hrací plochy musí být vybaveny veřejným ukazatelem času a skóre, ovladatelným od stolku 
časoměřiče. Ukazatel musí být dobře viditelný z místa stolku a z prostor pro střídání. Výjimky 
a další podmínky může stanovit Rozpis soutěže. 

3. Jakékoliv změny na hrací ploše a hřišti vůbec musí klub hlásit řídícímu orgánu, který musí 
hřiště znovu schválit. Výjimky z pravidel o rozměrech prostor pro střídání a ochranných zón 
kolem hrací plochy může povolit pouze řídící orgán soutěže, spolu se stanovením podmínek 
a termínu odstranění nedostatků. 

4. Minimální teplota pro zahájení utkání ve sportovní hale je 17 °C. 
 

Článek 15 

Soupisky a seznamy hráčů 

1. Kluby s více družstvy ve stejné kategorii musí sestavit a předkládat před zahájením soutěže 
soupisku, případně soupisky hráčů družstva vyšší soutěže dané kategorie. Na soupisce musí 
být uvedeno nejméně 8 hráčů a počet hráčů na soupisce nesmí během soutěžního ročníku 
klesnout. 

2. Na soupisce mohou být pouze hráči dané věkové kategorie, nebo výjimečně nejvýše 2 hráči 
nižší věkové kategorie, kteří však po zařazení na soupisku družstva ve starší kategorii již 
nemohou v daném ročníku startovat ve své původní mladší věkové kategorii. 

3. Na soupisce nemohou být uvedeni hráči hostující z jiného klubu. 

4. Hráči s limitovaným přestupem mohou být uvedeni na soupisce pouze v případě, že mají 
limitovaný přestup schválen až do konce soutěžního ročníku. 

5. Hráči uvedení na soupisce musí nastoupit nejméně v 60% utkání v každé části soutěže. Části 
soutěže jsou stanoveny v Rozpisu soutěže pro každý soutěžní ročník. 

6. Hráč uvedený na soupisce nesmí nastoupit za jiné družstvo klubu v nižší soutěži, takový start 
v nižší soutěži bude považován za neoprávněný. 

7. V případě, že v jedné soutěži startuje více družstev stejného klubu, musí každé družstvo mít 
úplný seznam hráčů evidovaný řídícím orgánem soutěže. Hráč, který je uveden na seznamu 
hráčů jednoho družstva, již nesmí v průběhu soutěže nastoupit za další družstvo stejného 
klubu. Nový hráč, který poprvé nastoupí za jedno z družstev, bude doplněn do seznamu hráčů 
a nadále nesmí startovat za jiné družstvo klubu v dané kategorii. 
Krajské svazy házené mohou v soutěžích žactva toto ustanovení upravit. 

8. Soupiska i seznam hráčů musí obsahovat: 
- přesný název klubu a družstva 
- příjmení a jména hráčů, data narození, registrační čísla 
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- datum a podpis odpovědné osoby klubu. 

9. Soupisky a seznamy hráčů družstev zveřejňuje řídící orgán na webových stránkách nebo 
jinou vhodnou formou. 

 

Článek 16 

Změny a kontroly soupisek 

1. Změny v soupiskách během soutěžního ročníku se provádějí pouze 
a) před zahájením odvetných částí soutěží nebo před zahájením nadstavbové části soutěže, 
b) v případě, že hráč uvedený na soupisce přestane být registrován v daném klubu, 
c) v případě doloženého dlouhodobého zranění, nemoci nebo obdobného výpadku hráče. 

2. Změnu v soupisce provede řídící orgán soutěže pouze na základě 
- zdůvodněné žádosti klubu schválené řídícím orgánem soutěže 
- nebo vlastního rozhodnutí o výměně hráčů na soupisce či doplnění soupisky o dalšího 

hráče v případě, kdy klub nezbytnou změnu nenavrhne v termínu určeném rozpisem 
soutěže. 

3. Hráč vyřazený na žádost klubu ze soupisky nesmí za družstvo klubu ve vyšší soutěži 
nastoupit nejméně 30 dní po schválení změny soupisky. 

4. Změna soupisky na žádost klubu je spojena s poplatkem. Výši poplatku stanoví Exekutiva 
ČSH. 

5. Při uvádění nepravdivých údajů, porušování nebo zneužívání ustanovení o soupiskách řídící 
orgán udělí klubu pořádkovou pokutu nebo podá podnět k zahájení disciplinárního řízení. 
Výši pokut za tyto přestupky stanoví Exekutiva ČSH. 

 

Článek 17 

Hodnocení výsledků soutěží 

1. V dlouhodobých a turnajových soutěžích získává družstvo za vítězství v utkání dva body, za 
nerozhodný výsledek získávají obě družstva po jednom bodu. 

 

Článek 18 

Kontumační výsledky 

1. Při vyhlášení kontumačního výsledku získává vítěz dva body a aktivní brankový poměr 10:0, 
provinilé družstvo zůstane bez bodového zisku a započítá se mu pasivní brankový poměr 
0:10. 

2. Jestliže vítězné družstvo kontumovaného utkání dosáhlo v utkání příznivější brankový 
poměr, platí výsledek dosažený na hřišti. 

3. Jestliže je kontumační výsledek vyhlášen vinou obou družstev, nepřiznají se body nikomu, 
oběma družstvům se započte pasivní brankový poměr 0:10. 

4. V případě tří nebo více kontumačních výsledků družstva v průběhu jednoho soutěžního 
ročníku je řídící orgán oprávněn družstvo ze soutěže vyloučit. 
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Článek 19 

Umístění v dlouhodobé soutěži 

1. Vítězem příslušné soutěže se stává družstvo, které ve všech utkáních získá největší počet 
bodů. 

2. Při shodném počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění v mistrovských 
soutěžích: 
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání, 
b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání, 
c) větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních, 
d) větší rozdíl branek ze všech utkání, 
e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání, 
f) jiné rozhodnutí řídícího orgánu. 

3. Je-li družstvo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupí-li ze soutěže, anulují se všechny jeho 
výsledky v soutěži a v tabulce se neuvádí. 

 

Článek 20 

Tituly v soutěžích 

1. Titul “Mistr ČR v házené” pro příslušný rok a kategorii může být udělen výhradně vítězným 
družstvům nejvyšších mistrovských celostátních soutěží. 

2. Udělení dalších titulů a cen pro daný soutěžní ročník stanovují rozpisy jednotlivých soutěží. 
 

Článek 21 

Postupy a sestupy 

1. Postupy a sestupy z a do jednotlivých soutěží upravují rozpisy daných soutěží. 

2. Řídící orgán je povinen upřednostnit přímé postupy a sestupy mezi jednotlivými soutěžemi. 
 

Článek 22 

Postupy 

1. V případě, že nárok na postup do vyšší soutěže má více družstev, zorganizuje řídící orgán 
vyšší soutěže 

a) pokud je třeba rozhodnout mezi dvěma družstvy: baráž ve formě dvou utkání doma-
venku; 

b) pokud se rozhoduje mezi 3 a více družstvy: buď několik baráží vždy mezi dvěma 
družstvy hrajícími o jedno postupové místo nebo kvalifikační turnaj. 

2. Pojmy „postup“ a „postoupit“ v následujících odstavcích tohoto článku vždy označují jak 
přímý postup do vyšší soutěže, tak postup do baráže či kvalifikace o účast ve vyšší soutěži. 

3. Z účasti v baráži, případně kvalifikaci jsou vyloučena družstva, jejichž klub již má družstvo v 
soutěži, o níž se hraje baráž (kvalifikace). Toto ustanovení se neuplatní v případě, že družstvo 
stejného oddílu ve vyšší soutěží se umístilo na sestupovém či postupovém místě (a práva postupu 
do vyšší soutěže využilo). 

4. Pro rozhodnutí o postupu do soutěže řízené ČSH musí být vyhlášeno konečné pořadí nejvyšší 
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krajské soutěže dané kategorie. 

5. Postoupit do vyšší soutěže je oprávněn 
a) vítěz nižší soutěže; 
b) pokud vítěz nárok na postup neuplatní, přechází právo postupu na druhé družstvo v 

pořadí soutěže; 
c) pokud první ani druhé družstvo v pořadí neuplatní nárok na postup, ponechá řídící 

orgán ve vyšší soutěži nejlépe umístěné družstvo ze sestupujících; 
d) další kroky pro určení nároku na postup mohou být stanoveny Rozpisem soutěže. 

6. Pokud některou nižší soutěž v příslušné věkové kategorii dokončí méně než 4 družstva, resp. 
méně než 4 družstva z daného kraje, rozhodne o případném postupu družstva řídící orgán, 
který řídí vyšší soutěž. 

7. Družstvo, které opakovaně odmítne nárok na postup do vyšší soutěže, může řídící orgán 
přeřadit do soutěže nižší. 

8. V mimořádných a předem nepředvídatelných případech rozhodne o postupujících řídící 
orgán vyšší soutěže. 

 

Článek 23 

Sestupy 

1. Ze soutěže sestupují zpravidla družstva, která v konečné tabulce jsou na posledních místech. 
Konkrétní počty a podmínky sestupu vždy stanovuje rozpis dané soutěže. 

2. Sestupuje-li družstvo z vyšší soutěže do soutěže, kde již hraje druhé družstvo daného klubu 
a to se neumístilo ani na postupovém ani na sestupovém místě, pak bude toto druhé družstvo 
klubu z dané nižší soutěže považováno za sestupující a bude zařazeno do další ještě nižší 
soutěže, pokud taková existuje. 

3. V mimořádných a předem nepředvídatelných případech rozhodne o sestupujících řídící 
orgán soutěže. 

 

III. Utkání 
Článek 24 

Hrací termíny 

1. Řídící orgán vydá před zahájením soutěží termínovou listinu každé soutěže. Hracím 
termínem se rozumí jeden nebo více kalendářních dnů, ve kterém má být odehráno jedno 
kolo dané soutěže. 

2. Kluby jsou povinny před zahájením každé části soutěže (typicky podzim, jaro, případně 
nadstavba) nahlásit konkrétní dny a časy svých domácích utkání v jednotlivých termínech 
tak, aby mohly být zveřejněny v Rozpisu soutěže. 

3. KSH může v rozpisu jím řízené soutěže umožnit tzv. hlášenkový systém s individuálním 
hlášením dne a času utkání nejméně 10 dní před hracím termínem. 
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Článek 25 

Změny termínu utkání 

1. Družstva mohou svá utkání na základě vzájemné dohody: 
- předehrát, tj. sehrát před určeným termínem, 
- sehrát v obráceném pořadí než je los, 
- výjimečně při schválení řídícím orgánem soutěže také dohrát, tj. sehrát po určeném 

termínu. 

2. O sehrání utkání mimo řádný hrací termín rozhoduje vždy s konečnou platností řídící orgán. 

3. Řídící orgán může změnu termínu utkání podmínit tím, že klub, který o změnu požádal, 
převezme veškeré náklady vzniklé touto změnou jak řídícímu orgánu, tak klubu soupeře 
nebo rozhodčím. 

4. Přeložení mistrovského utkání na jiný termín z důvodu reprezentace musí řídící orgán 
soutěže povolit, pokud je z družstva na akci reprezentace povolán trenér nebo minimálně dva 
hráči z pole nebo brankář – to se však netýká hráčů mladší věkové kategorie. 

 

Článek 26 

Začátky mistrovských utkání 

1. Povolené časy začátků utkání mistrovských soutěží vymezí Rozpis soutěže. 

2. Po vzájemné dohodě soupeřů a schválení řídícím orgánem soutěže se mohou utkání odehrát 
i v pozdějších nebo dřívějších hodinách. 

3. Začátek druhého a dalšího utkání v pořadí hracího dne v jednom místě musí být stanoven 
nejméně 2 hodiny po začátku předchozího utkání u zápasů dospělých a dorostu a 30 minut 
po základní délce předchozího utkání u zápasů žactva. 

4. Začátky utkání žactva a dorostu musí být stanoveny tak, aby hostující družstvo nemuselo 
vyjíždět k utkání ze sídla klubu v sobotu před 6:00 hodin ráno a mohlo se vrátit do sídla klubu 
do neděle 23:00 hodin večer. 

5. Řídící orgány mohou upravit začátky utkání: 
a) pokud jsou v rozporu s ustanovením tohoto článku, 
b) s přihlédnutím k tomu, aby soupeř i rozhodčí měli vhodné dopravní spojení k utkání i 

zpět, 
c) tak, aby utkání mohlo být regulérně a včas dohráno. 

6. Řídící orgán může nařídit jednotné začátky utkání u jednotlivých kol soutěže. 
 

Článek 27 

Hlášení změn utkání 

1. V případě, že pořadatel utkání chce již uvedený termín (den nebo čas) nebo místo utkání 
změnit, provede hlášení změny utkání.  

2. Hlášení změny dne utkání mimo hrací termín je možné schválit jen pokud: 
- došlo k dohodě obou klubů o změně termínu; 
- jde o předehrávku kvůli účasti družstva v evropských pohárech; nebo 
- jsou hráči družstva v hracím termínu povoláni na akci reprezentačního družstva dané 

kategorie. 
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3. Každou hlášenou změnu musí schválit řídící orgán soutěže. 

4. Hlášení změny obsahuje především: 
a) označení utkání, 
b) jména soupeřů, 
c) jména rozhodčích příp. delegáta 
d) den, čas začátku a místo konání utkání 

5. Za řádné hlášení změny je považováno hlášení doručené aktérům utkání nejpozději 10 dnů 
před utkáním, tj. 240 hodin před původním i novým časem zahájení utkání.  

6. Způsob, forma a poplatky spojené s hlášením změny o utkání jsou uvedeny v Rozpise soutěží.  

7. Vzniknou-li hostujícímu klubu nebo rozhodčím vinou pozdního hlášení prokazatelné 
dodatečné výlohy, které pořádající klub nevyrovná, pak řídící orgán soutěže určí finanční 
odškodnění. 

 

Článek 28 

Pořadatel utkání a pořadatelská služba 

1. Pořadatele utkání určuje rozpis soutěže; zpravidla je to klub, uvedený v rozlosování v 
Rozpisu soutěže na prvním místě. 

2. Pořadatel utkání nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegáta a dalších 
oficiálně delegovaných zástupců ČSH, případně KSH, a to nejen v prostoru haly/hřiště, ale 
podle potřeby a jejich přání i mimo tento prostor. 

3. Pořadatel utkání nese dále plnou odpovědnost zejména: 
- za bezpečnost diváků 
- za to, že nebude překročena oficiální kapacita hlediště 
- za připravenost únikových cest z prostoru hřiště / haly 
- za včasné přivolání policie v případě nezvládnutí situace na hřišti / v hale pořadatelskou 

službou. 

4. Pořadatel utkání je povinen zajistit: 
a) nejpozději 60 minut před začátkem utkání musí být v hale / na hřišti přítomen hlavní 

pořadatel a přiměřený počet členů pořadatelské služby; 
b) učinit všechna potřebná opatření pro regulérní a hladký průběh utkání; 
c) převzít dopravní prostředky hostí, rozhodčích, delegáta a příp. oficiálních představitelů 

svazu a určit jim místo k parkování, případně zajistit tuto ochranu na veřejném parkovišti 
za úplatu; 

d) připravit řádně hrací plochu podle pravidel; 
e) mít k dispozici minimálně 2 regulérní míče; 
f) zajistit zdravotnickou službu a zařízení potřebná k poskytnutí první pomoci; 
g) vyhradit pro delegáta svazu místo u stolku zapisovatele; 
h) zajistit dostatečnou kapacitu připojení na internet pro administraci utkání a pro média; 
i) zajistit samostatné uzamykatelné šatny s funkčními sprchami s teplou vodou pro soupeře 

a pro rozhodčí; 
j) zajistit v šatnách bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a 

delegátů; pokud o to účastníci požádají, je povinen zabezpečit úschovu peněz a cenností; 
k) připravit zápis o utkání v souladu s Rozpisem soutěže; 
l) před zahájením utkání vyplatit podle předložených dokladů odměnu a příspěvek na 
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cestovní náklady rozhodčím a delegátovi, pokud úhradu nezajišťuje přímo řídicí orgán; 
m) využívat hlasatele a rozhlasové relace k zajištění klidu a pořádku; 
n) výsledky utkání jednotlivých soutěží hlásit řídícímu orgánu dle jeho pokynů, a také je 

vložit do stanoveného informačního systému; 
o) umožnit volný vstup do příslušných prostor areálu členům hostujícího družstva v počtu 

až 20 osob a funkcionářům ČSH, kteří se prokáží příslušným dokladem. 

5. Své povinnosti zajišťuje pořadatel utkání prostřednictvím pořadatelské služby. Pořadatelská 
služba musí být ustavena 
- z hlavního pořadatele staršího 18 let, který je členem ČSH a pořádajícího klubu; 
- ze zřetelně označených členů pořadatelské služby starších 18 let v počtu nezbytném pro 

zajištění hladkého průběhu utkání a bezpečnosti všech účastníků utkání i diváků. 

6. Hlavní pořadatel je označen odlišně od ostatních pořadatelů a musí být uveden celým 
jménem v zápise o utkání.  

7. Za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel a následně 
klub, který hlavního pořadatele určil. 

8. Pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele, rozhodčích, 
delegáta utkání, případně policie. 

9. Pořadatelská služba ručí za klidný průběh utkání, zejména pak: 
a) za to, že během utkání ani po jeho skončení nevstoupí nikdo kromě hráčů a rozhodčích 

na hrací plochu; členové pořadatelské služby mohou vstoupit výhradně podle pokynů 
rozhodčích resp. delegáta, 

b) za to, že bude zachován pořádek v ohraničeném prostoru hřiště, 
c) za to, že před šatnou družstev a rozhodčích bude v době jejich přítomnosti v kabině 

stálá služba, která do kabiny nevpustí nikoho bez svolení rozhodčích či delegáta, 
d) za převzaté dopravní prostředky, uložené věci, uschované peníze a cennosti. 

10. Pořadatelská služba vpustí do ohraničeného prostoru hřiště a dalších prostor vyhrazených 
pro média pouze 
- hráče, funkcionáře, rozhodčí a delegáty uvedené v zápise o utkání, 
- označené fotoreportéry a zástupce médií s povolením od hlavního pořadatele. 

11. Řídící orgány mohou v Rozpisu soutěží v rámci své působnosti ustanovení tohoto článku 
upravit. 

 

Článek 29 

Účastníci utkání 

Aktivními účastníky utkání jsou hráči, funkcionáři družstev, rozhodčí, delegát, časoměřič, 
zapisovatel a hlavní pořadatel uvedení v zápisu o utkání v házené, případně další delegovaní 
zástupci řídícího svazu. 

 

Článek 30 

Družstva 

Pořádající i hostující družstvo má povinnost: 
1. Respektovat hrací termín a schválený čas utkání a dostavit se nejpozději 60 minut před 

stanoveným začátkem utkání do místa konání utkání. 
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2. Vyplnit řádně a včas zápis tak, aby mohl být k dispozici 45 minut před začátkem utkání 
rozhodčím. 

3. V případě použití speciální aplikace pro přípravu a zpracování zápisu o utkání zadat 
požadované vstupy do aplikace včas v termínech definovaných v Rozpisu soutěže. 

4. Hostující družstvo je dále povinno: 
- pomáhat pořádajícímu klubu při zajišťování pořádku a bezpečnosti na hřišti a 

regulérního průběhu utkání; 
- používané šatny řádně převzít a po skončení utkání je v pořádku předat pořadatelům 

 

Článek 31 

Členové družstva 

1. Družstvo se skládá z hráčů a funkcionářů družstva. Maximální počet členů družstva stanoví 
pravidla házené a může být upraven Rozpisem soutěže. 

2. Hráčům jednoho oddílu je zakázáno účastnit se přípravy (tréninkových jednotek, kempů atd.) 
či jiných sportovních akcí jiného, než mateřského oddílu (případně oddílu, do kterého má 
povoleno hostování nebo limitovaný přestup) bez výslovného souhlasu mateřského oddílu. 
Zodpovědnost za vyžádání takovéhoto souhlasu má oddíl, který chce hráče do svých 
sportovních akcí zapojit. Toto ustanovení se netýká akcí, které organizuje ČSH nebo KSH. 
Porušení tohoto ustanovení bude disciplinárně trestáno. 

3. Exekutiva ČSH může před začátkem soutěžního ročníku stanovit omezení pro počet 
soutěžních utkání, ve kterých smí jeden hráč nastoupit v jednom hracím termínu nebo během 
48 hodin. Takové omezení uvede řídící orgán v Rozpisu soutěže. Pokud hráč nastoupí k 
dalšímu utkání po vyčerpání tohoto limitu, bude jeho start v utkání nejvyšší z dotčených 
soutěží považován za neoprávněný. 

4. Členové družstva uvedení v zápise jsou povinni zejména: 
a) ovládat a dodržovat ustanovení pravidel házené, tohoto Soutěžního řádu, Rozpisu soutěže 

a dalších předpisů ČSH; 
b) udržovat pořádek a dodržovat zásady slušného chování na hřišti i mimo ně; 
c) respektovat nařízení a pokyny rozhodčích utkání, delegáta a členů pořadatelské služby; 
d) být nápomocni při zajišťování bezpečnosti rozhodčích, delegáta, hráčů soupeře, a to 

zejména při jejich odchodu z hrací plochy; 
e) podrobit se dopingové kontrole, jsou-li hráči vybráni ke kontrole; 
f) spolupracovat se zástupci médií v rozsahu určeném rozpisem soutěže. 

5. Členové družstva a zástupci klubů se nesmí po utkání v době stanovené Rozpisem soutěže, 
nejméně však 48 hodin, vyjadřovat pro média k výkonu rozhodčích v daném utkání, a to 
včetně komentářů na internetu a sociálních sítích. 

6. Všichni hráči družstva jsou v rámci zásad fair play povinni před utkáním a znovu po skončení 
utkání se jednotlivě standardním způsobem pozdravit s hráči soupeřem. 

7. Odpovědný vedoucí družstva je představitelem klubu v daném utkání. Musí být členem ČSH a 
tohoto klubu. 

a) Odpovědný vedoucí družstva je povinen: 
- v případě zpoždění či problémů na cestě neprodleně kontaktovat pořadatele utkání a 

je-li nominován, také delegáta utkání; 
- zúčastnit se technické porady, je-li před utkáním organizována; 
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- zajistit vyplnění příslušné části zápisu nejpozději 45 minut před utkáním; 
- předložit rozhodčím platné hrací doklady přítomných členů družstva uvedených v 

zápise o utkání; vyžaduje-li to jeho forma; 
- potvrdit svým podpisem údaje uvedené jím do zápisu před utkáním a údaje uvedené 

v zápisu po utkání, vyžaduje-li to jeho forma; 
- zajistit pořádek a dodržování pravidel v prostoru pro střídání družstva; 
- nahlásit rozhodčím zranění hráčů během utkání; 
- zajistit účast vybraných hráčů svého družstva na dopingové kontrole; 
- převzít od rozhodčích, resp. od delegáta po utkání kopii zápisu, vyžaduje-li to jeho 

forma.  

b) Odpovědný vedoucí družstva je oprávněn: 
- dotázat se slušným způsobem rozhodčích na důvod jejich rozhodnutí; 
- nahlédnout do zápisu; 
- požádat rozhodčí o překontrolování a případnou opravu údajů v zápisu o utkání, 

pokud neodpovídají skutečnosti; 
- požádat hlavního pořadatele, případně rozhodčí nebo delegáta o nápravu případných 

nedostatků v zajištění utkání; 
- požádat o kontrolu totožnosti hráče; 
- požádat rozhodčí o uvedení poznámky pro řídící orgán v příloze zápisu o utkání  

 

Článek 32 

Vybavení a náležitosti družstva a účastníků utkání 

1. Řídící orgány soutěží stanoví a uvedou v příslušném Rozpise soutěží způsob prokazování a 
kontroly splnění náležitostí jednotlivců pro účast v utkání. 

2. Exekutiva ČSH může pro vybrané soutěže rozhodnout o zavedení kontroly registrací a dalších 
náležitostí prostřednictvím vzdáleného přístupu k centrální databázi, například v souvislosti 
s implementací elektronického zápisu o utkání. Podrobnosti stanoví Rozpis soutěže. 

 

Článek 33  

Dresy 

Každé družstvo je povinno mít pro každé utkání dvě barevně rozdílné soupravy dresů 
odpovídající pravidlům házené. V případě nedostatečného rozlišení dresů obou soupeřů se musí 
přizpůsobit hosté. Tato ustanovení mohou být upravena a doplněna v rozpisu příslušné soutěže. 

 

Článek 34 

Podmínky účasti jednotlivců v soutěžích 

1.  Hráči, rozhodčí, trenéři, ostatní funkcionáři družstev, hlavní pořadatel, zapisovatel, 
časoměřič a delegát, kteří se účastní mistrovských utkání v házené musí  

a) být členy ČSH; 
b) mít uhrazen roční členský příspěvek na aktuální kalendářní rok s výjimkou období od 1.1. 

do 31.1. za předpokladu, že mají uhrazený členský příspěvek předchozího kalendářního 
roku.  

2. V případě pochybností o identitě hráče si může rozhodčí vyžádat osobní doklad, např. 
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občanský průkaz.  

3. Případné další svazové příspěvky povinné pro účastníky utkání může ČSH stanovit v souladu 
s předpisy ČSH; jejich výši pak upřesní Exekutiva příslušným předpisem ČSH. 

 

Článek 35 

Lékařské prohlídky a pojištění 

1. Každý hráč, rozhodčí i funkcionář družstva je povinen mít odpovídající zdravotní pojištění 
pro krytí nákladů na léčení případných úrazů z utkání v házené. Odpovědnost za kontrolu 
zdravotního pojištění hráčů a funkcionářů nese klub. 

2. Každý hráč a rozhodčí je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na vlastní náklady 
potvrzení o své zdravotní způsobilosti k účasti na utkání v házené ne starší jednoho roku. U 
hráčů mladších 18 let má povinnost zajistit potvrzení o zdravotní způsobilosti jejich zákonný 
zástupce.  

3. Klub plně odpovídá za to, že všichni hráči jeho družstva nastupující k utkání mají platnou 
zdravotní prohlídku. Údaje o platnosti zdravotní prohlídky musí klub zaznamenat 
v informačním systému ČSH. 

4. Náležitosti dokladu o zdravotní způsobilosti a způsob kontroly takových dokladů stanoví 
Exekutiva ČSH (KSH) Rozpisem dané soutěže. 

5. Pro nejvyšší celostátní soutěže může řídící orgán stanovit nezbytnou úroveň a parametry 
zdravotních prohlídek. 

 

Článek 36 

Rozhodčí 

1. Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli k řízení 
utkání nominováni příslušným orgánem řídícího svazu. Proti nominaci nebo změně 
nominace rozhodčích nelze vznášet námitky. 

2. Konkrétní nominace rozhodčích na utkání, změny nominací a odvolání rozhodčích z 
nominace jsou v kompetenci příslušného odborného orgánu svazu, který danou soutěž řídí 
(dále jen Komise rozhodčích). 

3. Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze v případě, kdy rozhodčí hrubě a 
prokazatelně porušuje ustanovení pravidel házené IHF nebo předpisů ČSH. 

4. Rozhodnutí rozhodčích, provedená na základě jejich vlastního pozorovaní skutečnosti při 
utkání, jsou nedotknutelná a námitky proti nim vznášet nelze. 

5. Delegovaní rozhodčí jsou povinni: 
a) dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na místo konání utkání, 
b) provést všechny kontroly předepsané pravidly, tímto Soutěžním řádem, Rozpisem 

soutěže a případně zvláštním rozhodnutím řídícího orgánu, mimo jiné: 
- převzít od odpovědných vedoucích družstev hrací doklady a po skončení utkání je zase 

spolu s kopií zápisu odpovědným vedoucím předat, vyžaduje-li to jejich forma; 
- zkontrolovat hrací doklady účastníků utkání; 

c) požádat hlavního pořadatele o odstranění zjištěných závad v zajištění a přípravě utkání; 
d) sdělit hlavnímu pořadateli a odpovědným vedoucím družstev všechny připomínky a 

závady uváděné do zápisu; 
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e) popsat do zápisu mimořádné události a dále do zápisu kromě předepsaných údajů uvést: 
- nástup družstev po čekací době, 
- závady, zjištěné na hřišti a při zajištění utkání, 
- námitky odpovědných vedoucích, 
- důvody nedohrání utkání, 
- důvody odebrání hracích dokladů, 

f) podepsaný zápis po utkání odeslat řídícímu orgánu soutěže způsobem stanoveným v 
Rozpisu soutěže, vyžaduje-li to jeho forma; 

g) nemohou-li se k utkání dostavit, omluvit se včas a předepsaným způsobem. 

6. Rozpis soutěže stanoví způsob úhrady odměn a náhrad pro rozhodčí. 

7. Pravidla řízení a hodnocení rozhodčích stanoví Exekutiva ČSH (KSH) na návrh KR ČSH (KSH) 

formou prováděcího předpisu. 

8. Neúmyslné a administrativní chyby a nedostatky v činnosti rozhodčích předá řídící orgán 
soutěže k řešení Komisi rozhodčích. Na návrh Komise rozhodčích může řídící orgán soutěže 
rozhodčím udělit pořádkovou pokutu. Výši pořádkových pokut za jednotlivé přestupky určí 
Exekutiva ČSH. 

9. Pokud rozhodčí nesplněním svých povinností způsobí nesehrání, opakování či kontumaci 
utkání, neuvede námitky vedoucích družstev, neuvede všechny podstatné údaje z utkání či 
jinak záměrně zkreslí zprávu z utkání, případně svým jednáním zapříčiní oprávněné podání 
námitek k danému utkání, podá řídící orgán podnět k zahájení disciplinárního řízení. 

 

Článek 37 

Absence delegovaných rozhodčích 

1. Družstva jsou vždy povinna utkání odehrát i v případě, kdy se delegovaní rozhodčí nedostaví 
ani do konce čekací doby, nebo pokud žádný rozhodčí na utkání nominován nebyl. Podle dále 
uvedených pravidel musí být neprodleně určen jiný rozhodčí, který utkání bude řídit. 

2. V případě, že se dostaví jen jeden z delegované dvojice rozhodčích, řídí tento rozhodčí utkání 
sám, bez čekací doby. Dostaví-li se pak druhý rozhodčí během utkání, zapojí se do řízení 
utkání ihned 

3. Jsou-li na hřišti přítomni jiní rozhodčí s licencí ČSH, musí dva z nich převzít řízení utkání. V 
případě přítomnosti více rozhodčích budou utkání řídit rozhodčí vyšší úrovně soutěží, 
případně s vyšší licencí. Jinak rozhodne delegát, dohoda obou odpovědných vedoucích 
družstev nebo los. Je-li přítomen jen jeden rozhodčí s licencí, řídí utkání sám. 

4. Dostaví-li se jeden nebo oba delegovaní rozhodčí až poté, co utkání zahájili jiní rozhodčí dle 
odst.3. výše, ale před zahájením 2.poločasu, přebírá/přebírají okamžitě řízení utkání od 
jiných rozhodčích. Pokud se delegovaný rozhodčí dostaví až během druhého poločasu, utkání 
dokončí jiní rozhodčí. 

5. V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání přeruší, 
oznámí to zodpovědným vedoucím a utkání dokončí zbývající rozhodčí sám. 

6. V případě, že nemůže utkání dokončit žádný z delegovaných rozhodčích, postupuje se stejně 
jako při nedostavení se rozhodčích dle odstavce 3, případně 7 tohoto článku. 

7. Není-li na hřišti žádný rozhodčí s licencí ČSH, musí utkání řídit jeden z trenérů nebo 
vedoucích družstev obou klubů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen laický 
rozhodčí). Za řádné odeslání zápisu v tomto případě odpovídá pořádající klub; v zápise musí 
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být oběma vedoucími družstev před utkáním podepsaná dohoda o určení rozhodčího – laika. 

8. Zahájí-li utkání laický rozhodčí a poté se kdykoli během utkání dostaví delegovaný rozhodčí, 
převezme tento řízení ihned a utkání dokončí. 

9. Jiní rozhodčí i laický rozhodčí mají všechny povinnosti a práva delegovaných rozhodčích. 

10. V žádném případě nemůže řídit utkání divák nebo jiná osoba neuvedená v tomto článku. 
 

Článek 38 

Delegáti 

1. Pro vybrané soutěže a utkání může být v souladu s pravidly házené IHF na utkání nominován 
delegát ČSH, který zde zastupuje řídící svaz a vykonává kontrolu nad zajištěním utkání, 
pozorování a dohled nad průběhem utkání. Delegáti jsou vysíláni na základě rozhodnutí 
řídícího orgánu nebo na žádost jednoho z klubů. 

2. Rozpis soutěže může v souladu s pravidly házené IHF stanovit, že některé povinnosti a úkoly 
rozhodčích přebírá delegát utkání. 

3. Delegát je povinen: 
a) dostavit se k utkání nejpozději 60 minut před jeho stanoveným začátkem; 
b) učinit veškeré kroky a opatření k zajištění pokud možno bezproblémového průběhu a 

dokončení utkání; 
c) plnit úkoly předepsané řídícím orgánem; 
d) dohlížet na to, aby všichni účastníci během utkání dodržovali pravidla házené; 
e) sledovat a hodnotit výkon rozhodčích; 
f) sledovat a hodnotit chování a vystupování hráčů, trenérů, funkcionářů, obecenstva a 

rozhodčích; 
g) kontrolovat a případně korigovat činnost hlavního pořadatele, pořadatelské služby, 

časoměřiče, zapisovatele a hlasatele. 

4. Po utkání zpracuje delegát zprávu a hodnocení výkonu rozhodčích podle pokynů řídícího 
orgánu. 

5. Rozpis soutěže stanoví způsob úhrady odměn a náhrad pro delegáty. 

6. Pravidla řízení a hodnocení delegátů stanoví Exekutiva ČSH na návrh SK ČSH formou 
prováděcího předpisu. 

7. Pokud delegát nesplněním svých povinností způsobí nesehrání, opakování či kontumaci 
utkání, neuvede všechny podstatné údaje z utkání či jinak záměrně zkreslí zprávu z utkání, 
případně svým jednáním zapříčiní oprávněné podání námitek k danému utkání, podá řídící 
orgán podnět k zahájení disciplinárního řízení 

 

Článek 39 

Zapisovatel, časoměřič a hlasatel 

1. Funkci zapisovatele a časoměřiče v soutěžním utkání může vykonávat člen ČSH starší 18 let, 
ovládající pravidla házené a schopný vyhotovit zápis o utkání. Zapisovatele a časoměřiče 
zajišťuje pořadatel utkání. Rozpis soutěže stanoví další požadavky a podmínky pro výkon 
těchto funkcí. 

2. Zapisovatel osobně odpovídá za: 
a) řádné vyplnění záhlaví zápisu  



22 

b) vyhotovení zápisu během utkání; 
c) doplnění potřebných údajů v zápisu bezprostředně po utkání a zajištění autorizace 

odpovědných vedoucích obou družstev; následné předání zápisu delegátovi, případně 
rozhodčím, vyžaduje-li to jeho forma; 

d) plnění dalších povinnosti zapisovatele vyplývajících z pravidel házené, tohoto soutěžního 
řádu a rozpisu soutěže před, během utkání i po skončení utkání. 

3. Časoměřič plní úlohy předepsané pravidly házené, především 
a) obsluhuje časoměrné zařízení, náhradní stopky a ukazatel skóre, měří časy vyloučení, 

time-outů a přestávky; 
b) při měření pouze ručními stopkami oznamuje odpovědným vedoucím poslední 2 minuty 

hracího času v každém poločase; 
c) oznamuje rozhodčím vyžádání time-outu družstva; 
d) odpovídá za hrací míče k utkání. 

4.  Hlasatel je objektivním pozorovatelem, nikoli moderátorem utkání; musí znát pravidla 
házené a spolupracovat s rozhodčími, delegátem, časoměřičem a zapisovatelem. Úkoly 
hlasatele jsou: 
- vyváženě a věcně informovat o průběhu utkání; 
- přispívat k pozitivní sportovní atmosféře; 
- přispívat k udržení kázně a pořádku v hledišti; 
- hlásit informace o průběhu utkání (góly, střelci, čas utkání, stav skóre, tresty, oddechové 
časy). Hlasatel nesmí: 
- jednostranně podněcovat diváky proti žádnému družstvu nebo hráči; 
- jakkoli komentovat rozhodnutí rozhodčích nebo delegáta; 
- negativně se vyjadřovat o členech obou družstev. 

 

Článek 40  

Zápis o utkání 

1. V soutěžích ČSH a KSH lze použít tyto formy zápisu o utkání:  
a) Elektronická uvedená v informačním systému ČSH; 
b) Tištěná v podobě oficiálního propisovacího formuláře. 

2. Zápis o utkání v házené v tištěné formě předkládá pořádající klub a musí být vyplněn ve všech 
položkách čitelně. Údaje o osobách a klubech musí být v souladu s údaji uvedenými 
v informačním systému ČSH. Všechny osoby uvedené v zápise o utkání musí být uvedeny 
celým jménem. 

3. Zápis o utkání v házené v elektronické formě je definován v informačním systému ČSH. 
4. Zápis o utkání obsahuje identifikaci všech osob účastnících se utkání, protokol o průběhu 

utkání, výsledek utkání a nezbytné autorizace uvedených údajů.  
5. Příloha zápisu o utkání obsahuje záznamy o udělených diskvalifikacích a disciplinárních 

přestupcích, údaje o zranění, případné komentáře vedoucích družstev a další sdělení 
rozhodčích.  

6. Hlavní pořadatel, časoměřič a zapisovatel nesmí být uvedeni v zápise znovu v žádné jiné 
funkci. 

7. Před utkáním mohou být v zápisu o utkání v házené uvedeni pouze hráči a funkcionáři 
družstva přítomní v místě konání utkání a oprávnění k účasti na utkání. Každý funkcionář 
družstva smí být napsán v zápise pouze jednou. Žádný z hráčů družstva nemůže být současně 
uveden jako funkcionář družstva, případně zastávat žádnou jinou funkci v utkání, tzn. není 
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možné zapsat jednu osobu současně jako hráče i jako funkcionáře. Výjimku z tohoto 
ustanovení může povolit Rozpis soutěže. V takovém případě může pouze hráč starší 18 let být 
uveden jako funkcionář družstva. 

8. Správnost zápisu před utkáním a po utkání ověří odpovědní vedoucí obou družstev autorizací.  

9. V průběhu utkání mohou být do zápisu dopsáni hráči a funkcionáři doplňující družstvo na 
maximální počet hráčů, resp. funkcionářů družstva daný rozpisem soutěže. 

10. Do přílohy zápisu o utkání není oprávněn psát nikdo kromě rozhodčích. 

11. Rozhodčí po kontrole, uvedení připomínek a úplném vyplnění zápis o utkání uzavřou. Hlavní 
pořadatel zajistí předání kopie obou stran zápisu o utkání oběma družstvům, vyžaduje-li to 
jeho forma.  

12. Rozpis soutěží stanoví formy zápisů o utkání pro jednotlivé soutěže.  
 

Článek 41 

Nastoupení k utkání 

1. Za řádný nástup družstva se považuje, pokud nastoupí nejpozději během čekací doby na hrací 
plochu nejméně 5 hráčů k zahájení utkání a rozhodčím byl předtím odevzdán řádně vyplněný 
zápis, platné hrací doklady hráčů uvedených v zápise o utkání, vyžaduje-li to jejich forma. 

2. Směrodatné pro posouzení času jsou hodinky delegovaných rozhodčích. V případě, že není 
přítomen žádný delegovaný rozhodčí, seřídí shodně své hodinky zodpovědní vedoucí obou 
družstev. Během čekací doby musí být učiněna všechna opatření tak, aby po uplynutí této 
doby mohlo být utkání zahájeno. 

3. O výsledku utkání, k němuž některé z družstev nastoupilo až po čekací době nebo vůbec 
nenastoupilo, rozhoduje řídící orgán. 

 

Článek 42 

Čekací doba 

1. Čekací doba pro oba soupeře a delegované rozhodčí je 20 minut po určeném začátku utkání a 
je možno ji čerpat jen v opodstatněných případech. Pro delegáta čekací doba neplatí. 

2. Nastoupení družstva k utkání po jeho oficiálním začátku uvede rozhodčí s odůvodněním 
zodpovědného vedoucího družstva do zápisu o utkání. 

3. Oznámí-li hostující družstvo pořadateli telefonicky zpoždění příjezdu k utkání, je pořádající 
družstvo povinno vyčkat nejméně 90 minut po stanoveném začátku utkání na příjezd hostí a 
utkání odehrát. 

4. Neopodstatněné nebo úmyslné čerpání čekací doby družstvy či neopodstatněné nebo 
úmyslné zmeškání nástupu družstva do druhého poločasu bude disciplinárně trestáno. 

 

Článek 43 

Kontrola totožnosti hráče 

1. Odpovědný vedoucí družstva může požádat rozhodčí nebo delegáta kdykoli do uzavření 
zápisu o utkání o kontrolu totožnosti konkrétního hráče soupeře. Rozhodčí určí, kdy kontrolu 
totožnosti provedou. 

2. Rozhodčí žádost o kontrolu totožnosti oznámí odpovědnému vedoucímu družstva soupeře. 
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Kontrolu totožnosti provádí výlučně rozhodčí utkání za přítomnosti odpovědných vedoucích 
družstev, kontrolovaného hráče a delegáta. 

3. Kontroluje se na základě hracích dokladů. V případě pochybností rozhodčí ověří totožnost 
hráče vhodnými dotazy, případně si vyžádají předložení občanského průkazu nebo jiného 
dalšího dokladu. 

4. Konečné rozhodnutí o výsledku kontroly totožnosti přísluší výhradně rozhodčím. Výsledek 
kontroly přesně uvedou v zápise o utkání. 

5. V případě vážné pochybnosti o totožnosti rozhodčí nepřipustí další účast hráče v utkání a tuto 
skutečnost uvede v příloze zápisu o utkání.  

6. Hráči jsou povinni na vyžádání svůj občanský průkaz nebo jiný doklad rozhodčím předložit. 
Pokud sám hráč nebo vedoucí družstva neumožní kontrolu totožnosti hráče, nesmí hráč v 
utkání nastoupit. Je-li kontrola totožnosti odmítnuta až po zahájení utkání, bude start 
dotyčného hráč považován za neoprávněný. 

 

Článek 44 

Přerušení a nedohrání utkání 

1. O přerušení utkání a případně o jeho nedohrání rozhodují pouze rozhodčí. Svá rozhodnutí 
uvedou s odůvodněním do zápisu o utkání. 

2. K přerušení či nedohrání utkání v házené může dojít 
a) z technických důvodů (např. výpadek osvětlení, jiná technická porucha); 
b) z vyšší moci (např. živelní pohromy, epidemie); 
c) při neuposlechnutí příkazu rozhodčích kterýmkoliv z účastníků utkání uvedených v 

zápise; 
d) důsledkem výtržností na hřišti nebo v hledišti; 
e) opustí-li některé družstvo svévolně hrací plochu a/nebo odmítne i po vyzvání 

rozhodčími pokračovat ve hře. 
3. Je-li utkání přerušeno z technických důvodů, je pořádající klub povinen učinit všechna 

opatření tak, aby se utkání mohlo znovu zahájit. Družstva jsou povinna vyčkat nejméně po 
dobu 60 minut přerušení hry. 

4. Rozhodnutí o tom, zda hrací plocha je způsobilá k utkání, a případně zda povětrnostní 
podmínky umožňují regulérní odehrání utkání, přísluší pouze rozhodčím daného utkání. 

5. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z důvodů technických či vyšší moci, je 
povinností zodpovědných vedoucích obou družstev dohodnout se ihned na novém termínu a 
tuto dohodu potvrdit v zápise o utkání. 

6. O řešení nesehraného nebo nedohraného utkání a případně o návazných opatřeních směrem 
k účastníkům utkání či klubům rozhoduje řídící orgán soutěže. 

 

Článek 45 

Schválení výsledku utkání 

1. Výsledek každého soutěžního utkání musí schválit řídící orgán soutěže. 

2. V případě mimořádných událostí, nesehrání nebo nedohrání utkání, při startu 
neoprávněného hráče nebo zásadním narušení regulérnosti utkání může řídící orgán vyhlásit 
kontumační výsledek. 
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3. V případě chyby v zápise nebo v počítání či evidenci gólů může řídící orgán výsledek utkání 
upravit podle skutečnosti dosažené na hřišti. 

 
 

IV. Porušení předpisů ČSH 
Článek 46 

1. Všechna porušení tohoto řádu, Rozpisu soutěže, ostatních předpisů ČSH a nařízení řídícího 
svazu při soutěžním utkání nebo v přímé souvislosti s utkáním řeší řídící orgán soutěže nebo 
je postoupí k řešení disciplinární komisi. 

2. Provinění proti ustanovením tohoto řádu, Rozpisu soutěže, předpisů ČSH a proti rozhodnutím 
a příkazům řídících orgánů mohou být potrestány: 
a) pořádkovou pokutou uloženou řídícím orgánem soutěže bez disciplinárního řízení; výše 

pokut za jednotlivá provinění musí být uvedena 
- v Sazebníku běžných disciplinárních provinění a trestů, nebo 
- v Rozpise soutěží a musí ji schválit Exekutiva ČSH pro soutěže řízené ČSH, resp. 

Exekutiva KSH pro soutěže krajské; 
b) v rámci disciplinárního řízení podle Disciplinárního řádu ČSH; 
c) hracími důsledky na základě rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, tj. 

- vyhlášením kontumačního výsledku konkrétního utkání, 
- nebo odečtem bodů po skončení soutěžního ročníku. 

3. Odečet bodů se použije především v případech uvedených v Disciplinárním řádu ČSH 
případně v jiných předpisech ČSH a dále pak v případech, kdy se provinění týká více utkání.   

4. Výše uvedené sankce lze podle povahy a závažnosti provinění i sdružovat. 
 

Článek 47 

Hrací a disciplinární důsledky 

1. Hracími důsledky a disciplinárními tresty může být družstvo potrestáno zejména za tato 
provinění: 

a) svévolné přeložení utkání na jiný termín nebo místo, než určil nebo schválil řídící orgán; 
b) zaviněné nastoupení družstva k utkání po čekací době nebo nenastoupení vůbec; 
c) nastoupení hráče k utkání v rozporu s předpisy ČSH a IHF: 

i. neoprávněný start dle pravidel házené IHF, 
ii. start hráče bez platné hráčské licence, 

iii. start na cizí hrací doklad 
iv. start bez úhrady členského příspěvku 
v. start hráče vyšší věkové kategorie za družstvo nižší věkové kategorie, 

vi. start hráče uvedeného na soupisce za družstvo klubu v utkání nižší soutěže, 
vii. start hráče v rozporu s přestupním řádem, 

viii. start hráče během nepodmíněného zastavení závodní činnosti, 
ix. start hráče bez platného potvrzení o zdravotní způsobilosti, 
x. start hráče v novém klubu po uzavření soutěže, 
xi. start hráče ve více utkáních během hracího termínu nebo 48 hodin, než je podle 
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rozhodnutí Exekutivy ČSH povoleno, 
xii. start smluvního hráče za jiný klub, než ve kterém je vázán platnou smlouvou 

registrovanou na ČSH, bez povolení řídícího orgánu, 
xiii. odmítnutí kontroly totožnosti, 
xiv. start reprezentanta v době, kdy pro neúčast na reprezentační akci nesmí hrát, pokud 

nebyl výslovně z akce vedením RD předem uvolněn; 
d) prokázaný doping při antidopingové kontrole na utkání nebo odmítnutí dopingové 

kontroly, 
e) předčasné ukončení utkání vinou družstva; 
f) nepředložení soupisky družstva před soutěží řídícímu orgánu; 
g) opakované nebo dlouhodobé neplnění finančních závazků a povinností vůči řídícímu 

svazu 

2. Řídící orgán soutěže také může podat příslušné disciplinární komisi návrh na zahájení 
disciplinárního řízení proti zjištěným neb i neznámým viníkům výše uvedených provinění. 

3. Družstvo potrestané zastavením činnosti družstva prohrává kontumačně všechna soutěžní 
utkání, která mělo v době zastavení činnosti sehrát. 

4. Má-li družstvo zastavenou činnost, nesmí nastoupit k žádnému utkání. Družstvo, které přesto 
k utkání nastoupí, bude včetně odpovědných funkcionářů disciplinárně potrestáno. 

 

V. Námitky, rozhodnutí a odvolací řízení 
 

Článek 48 

1. Narušení pořádku a regulérnosti soutěží ze strany účastníků soutěže nebo řídícího orgánu 
opravňuje účastníky utkání a odborné útvary svazu k podání námitek, především při porušení 
- ustanovení tohoto Soutěžního řádu nebo Rozpisu soutěže, 
- pravidel házené IHF. 

2. Námitku může klub, odborný orgán svazu, rozhodčí nebo delegát utkání podat formou a ve 
lhůtě uvedené v rozpise soutěží.  

3. Námitky proti skutečnostem známým v průběhu nebo ihned po skončení utkání musí 
zodpovědný vedoucí družstva sdělit rozhodčím nebo delegátovi bez prodlení po skončení 
utkání a rozhodčí je povinen takové námitky na žádost zodpovědného vedoucího zaznamenat 
ihned do zápisu. Bez tohoto záznamu mohou řídící orgány takové námitky zamítnout. 

4. Námitky nelze podávat proti 
a) rozlosování soutěže a stanovení termínu utkání ze strany řídícího orgánu; 
b) nominaci rozhodčích nebo delegátů; 
c) rozhodnutí rozhodčích učiněná na základě jejich vlastního pozorování skutečnosti. 

5. Předmětem jednání se mohou stát pouze námitky řádně odůvodněné, podložené doklady. 
Každá námitka musí obsahovat: 

- označení orgánu, kterému je námitka podávána, 
- název, adresa a kontaktní informace osoby podávající námitku, 
- jména jednajících zástupců klubu s jejich funkcí, 
- název, adresa strany, proti níž se námitky podávají, 
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- zdůvodnění námitky, 
- stručné vylíčení případu, skutečnosti či rozhodnutí, které jsou námitkou napadeny, 
- označení navrhovaných důkazů, 
- návrh řešení, 
- datum podání, 
- podpisy statutárních zástupců, popř. klubového správce, případně razítko klubu, 

6. Výši poplatku za podání námitky stanoví rozpis soutěží.  
 

Článek 49 

Řízení o námitkách 

1. Námitka nebude projednána a bude považována za bezpředmětnou v případě, že: 
- nebyl uhrazen příslušný poplatek k námitce, 
- nebyla podána po stanovené lhůtě, 
- neobsahuje všechny potřebné údaje a podklady, nebo 
- byla podána jinému orgánu. 

2. Řídící orgán je povinen rozhodovat o námitce podané k soutěži, kterou řídí, bez zbytečného 
prodlení a efektivně, aby námitkové řízení bylo ukončeno co nejrychleji. Za tím účelem je řídící 
orgán oprávněn vyžádat si písemné a jiné důkazní materiály či přizvat osoby, které mohou 
sdělit důležité informace k případu. 

3. Osoby v rámci ČSH oslovené v námitkovém řízení jsou povinny poskytnout ve stanoveném 
čase požadované vstupy. Neučiní-li tak bez dostatečného vysvětlení, mohou být disciplinárně 
trestány. 

4. Zjistí-li řídící orgán, že k projednání je příslušný disciplinární orgán, neprodleně mu věc  
postoupí.  

 

Článek 50 

Odvolání 

1. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebo proti jinému rozhodnutí řídícího orgánu v 
soutěžích řízených ČSH může podat přímo zúčastněná strana odvolacímu orgánu ČSH. 

2. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebo proti jinému rozhodnutí řídícího orgánu v 
soutěžích řízených KSH může podat přímo zúčastněná strana Exekutivě daného KSH. 

3. Odvolání lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí orgánu 1. stupně. 
Způsob a forma odvolání je stanovena rozpisem soutěží.  

4. Odvolání musí obsahovat stejné náležitosti jako námitka, popsané v odstavci 5 článku 48 výše. 
K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání. 

5. Podání odvolání nemá odkladný účinek. 

6. Odvolání musí být projednáno odvolacím orgánem do 30 dnů od jeho doručení. 

7. Výši poplatku za podání odvolání stanoví rozpis soutěží.   
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Článek 51 

Odvolací řízení 

1. Orgán, který rozhodoval v 1. stupni, zašle do 10 dnů po obdržení odvolání všechny podklady, 
z nichž vycházel, odvolacímu orgánu. 

2. Odvolací orgán přezkoumá postup a způsob rozhodnutí orgánu 1. stupně. Vychází přitom 
především z podkladů pro řízení orgánu 1. stupně a případně je doplní vlastním šetřením. 

3. Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen orgánu 1. stupně, nemůže 
rozhodovat v odvolacím řízení. 

4. Odvolatel má právo, požádá-li o to, zúčastnit se na vlastní náklady projednávání svého případu 
před odvolacím orgánem. Pokud odvolací orgán rozhoduje per-rollam bez samostatného 
prezenčního jednání, má odvolatel právo podat v přiměřeném termínu své vyjádření a další 
podklady, které musí být distribuovány členům odvolacího orgánu. 

5. Odvolání může být vzato zpět písemným prohlášením odvolatele pouze před zahájením 
projednávání (do začátku zasedání odvolacího orgánu). V takovém případě je řízení 
zastaveno; poplatek za odvolání může však být odvolateli vrácen zcela nebo zčásti pouze 
tehdy, vzal-li svůj návrh zpět alespoň 3 pracovní dny před zahájením zasedání odvolacího 
orgánu. 

6.  Je-li odvolání podáno opožděně nebo není-li ve lhůtě pro odvolání zaplacen poplatek za 
odvolání, může odvolací orgán takové odvolání bez dalšího zamítnout. 

7. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí orgánu 1. stupně, jestliže dojde k závěru, že jeho 
rozhodnutí je odůvodněné a správné. 

8. Odvolací orgán změní nebo zruší rozhodnutí orgánu 1. stupně, jestliže dojde k jinému závěru. 
V takovém případě může odvolací orgán také rozhodnout o vrácení celého nebo části poplatku 
za odvolání. 

9. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a neexistuje proti němu opravný prostředek. 

10. Je-li namítající či odvolatel přítomen jednání, oznámí mu orgán své rozhodnutí s podstatnými 
důvody a poučí ho o možnostech dalšího postupu a opravných prostředků. 

11. Rozhodnutí orgánů se vydává vždy elektronicky, obsahuje výrok o potrestání, stručné 
zdůvodnění a poučení o opravných prostředcích. 

12. Rozhodnutí v odvolacím řízení se zasílá elektronicky všem zúčastněným stranám, do 10 dnů 
od skončení jednání. 

13. Řídící orgán zveřejňuje zprávy o projednaných námitkách a odvoláních na webových 
stránkách svazu. 

 

Článek 52 

Doručování v řízení o námitkách a odvolání, oznámení rozhodnutí 

1. Základním prostředkem pro vyžádání a doručování podkladů a rozhodnutí v námitkovém 
řízení je informační systém ČSH a elektronická pošta. 

2.  Orgány ČSH i KSH, kluby, rozhodčí a delegáti jsou v souvislosti s řízením o námitkách povinni 
používat komunikační nástroje v informačním systému ČSH.  

3. Způsob doručování v řízení o námitkách, odvolání a oznámení rozhodnutí je stanoven 
v rozpise soutěží.  
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VI. Závěrečná ustanovení 
 

Článek 53 

1. Výklad tohoto soutěžního řádu provádí Exekutiva ČSH. 

2. Exekutiva ČSH vydává prováděcí předpisy k tomuto řádu.  

3. Tento Soutěžní řád ruší a nahrazuje Soutěžní řád ČSH schválený dne 26.6.2015, účinný od 
1.7.2015. 

4. Tento Soutěžní řád házené byl schválen Radou ČSH dne 18.5.2020. 

5. Tento Soutěžní řád házené nabývá účinnosti dnem 1.7.2020. 
 
 

 
Jaroslav Chvalný 

Prezident ČSH 
 


