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1. Úpravy Rozpisu soutěží v házené ČSH - adresář 

 

str. 40 – Kuřim SK – omezení použití lepidla  

v SH Kuřim na adrese Sportovní 2035/5, Kuřim je povoleno pouze lepidlo značky Select a zároveň  

Povolena sálová obuv s nebarvící non-marking podrážkou pro halové povrchy   

str. 46 – Velké Meziříčí TJ Sokol – správné údaje org. Pracovníka  

Vincenc Záviška - ženy M 736 240 216 
Ke Třem křížům 17 vzaviska@seznam.cz 
594 01 Velké Meziříčí  

 

2. Úprava Rozpisu soutěží v házené ČSH – zapisovatelé 

Exekutiva ČSH doplňuje čl. 16.8, odst. 1 Rozpisu soutěží ČSH pro sezónu 2021-2022 dle návrhu. 

Nové znění čl. 16.8: 

16.8 Zapisovatel a časoměřič (SŘH čl. 39)  

1. Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání soutěží ČSH může vykonávat pouze osoba 
splňující všechny níže uvedené podmínky:   

a. osoba starší 18 let, registrovaná v ČSH s uhrazeným členským příspěvkem, 
ovládající pravidla házené a problematiku zápisu; 

b. člen pořadatelského klubu (platí pouze pro funkci Zapisovatele)  
c. v utkáních 1. ligy mužů (XAB) a 1. ligy žen (XBB) musí mít platnou licenci 

časoměřiče a zapisovatele nebo rozhodčího (licence A,B,C) nebo delegáta vydanou 
ČSH  

d. osoba, které byla přidělena role v IS (platí pouze pro Zapisovatele)  

V soutěžích ČSH určuje zapisovatele i časoměřiče pořádající klub.  

V případě členů na hostování a limitovaný přestup jsou tito oprávněni vykonávat činnost 
zapisovatele a časoměřiče pouze v mateřském klubu.  

Soutěžní úsek ČSH může na základě žádosti udělit výjimku z povinnosti „člen pořadatelského 
klubu“ dle písm. b) a to v těchto zřetele hodných případech:  

• výjimku žádá individuální člen ČSH, který se tímto přihlásí k výkonu funkce Zapisovatele 
pro konkrétní klub a to v průběhu celé aktuální sezóny. 

• výjimku žádá klub, který chce využít služeb Zapisovatele jiného klubu, se kterým sdílí 
časový program konkrétní SH. 
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3. Kontrola zápisů o utkání – řídící orgán soutěže 
 

Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH zajišťuje řízení soutěží ČSH soutěžní úsek ČSH. S tím souvisí 

i kontrola zápisů o utkání v IS ČSH. Na základě této kontroly pak probíhá schválení výsledků. 

Takto schválené výsledky budou nově zveřejňovány v sekci Dokumenty, a sice zde:  

Český svaz házené / Komise ČSH / Soutěžní komise / Soutěžní ročník 2021 - 2022 / Schválené výsledky 
 

4. Shrnutí povinností klubů  

4.1. Hlášení změn utkání 

Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH, čl. 15, připomínáme povinnost klubů, v případě hlášení 

jakýchkoliv změn (termín, čas, místo) v utkání tyto realizovat prostřednictvím informačního 

systému ČSH, a sice:  

1. Elektronickou žádostí v případě žádostí o změny termínů v rámci hracího termínu 

2. Přes formulář a rozhraní e-podatelny v případě žádosti o změny termínů mimo hrací 

termín či výměny pořadatelství 

Výjimkou je hlášení změny místa konání utkání, které je realizováno prostřednictvím žádosti 

adresované všem aktérům utkání (tj. organizačnímu pracovníkovi klubu soupeře uvedeného 

v Rozpisu, oběma rozhodčím, příp. delegátovi) a soutěžnímu úseku na adresu 

simunek@handball.cz 

4.2. Online zápis o utkání  

Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH, čl. 16.6., připomínáme povinnost klubů připravit a zadávat 

zápisy o utkání prostřednictvím informačního systému H-net 2.0. Kluby jsou povinny realizovat 

tuto variantu zápisu o utkání, a to v každém utkání s výjimkou případů vyšší moci (popsaných 

v čl. 16.7.).  

V případě nemožnosti zadávat dle ustanovení čl. 16.6. je klub povinen informovat soutěžní úsek 

ČSH o důvodech a komunikovat řešení urychleně, nejpozději však první pracovní den po 

utkání! 
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4.3. Diskvalifikace 

Pro zopakování uvádíme níže systém pro zadávání diskvalifikací v rámci online zápisu o utkání:  

a. Diskvalifikace po 3 dvou-minutových trestech – zadání ikonou červené karty 

b. Přímá diskvalifikace (povinnost popsat ze strany rozhodčího do zápisu o utkání )  

– zadání ikonou červené karty + 

c. Přímá diskvalifikace se zvláštním hlášením (povinnost rozhodčího popsat do 

zápisu + nahlásit první pracovní den po utkání na SÚ ČSH) – zadání nejprve 

příslušné červené karty (dle písm. a či b) a poté modré karty  
 

4.4. Fotografie členů 
 

Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH čl. 12.1 upozorňujeme kluby na jejich jednoznačnou 

povinnost mít u všech svých členů v informačním systému zadány jejich fotografie. Rozpis soutěže 

v návaznosti na Soutěžní řád ustanovuje start hráče bez fotografie v H-netu 2.0 za neoprávněný, 

proto důrazně apelujeme na zodpovědnost klubů tuto povinnost si ohlídat!  

4.5. Hodnocení rozhodčích 

Připomínáme, že pro ročník 2021/2022 není ustanovena povinnost klubů ve všech soutěžích 

organizovaných ČSH vyjma klubů 1. ligy mužů a žen hodnotit výkony rozhodčích. 

Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH, čl. 17.6, odst. 1, připomínáme povinnost klubů 1. ligy mužů 

(XAB) a žen (XBB) vyplňovat po každém utkání formulář (jeho oranžovou verzi, kterou zasíláme 

v příloze a je ke stažení v sekci Dokumenty v IS) Hodnocení rozhodčích (k dispozici na webu ČSH 

v sekci “Ke stažení”) a odesílat do tří kalendářních dnů na adresy simunek@handball.cz, 

j.ondras@email.cz a trojkova@handball.cz  

 
5. Shrnutí povinností rozhodčích  

5.1. Omluvy rozhodčích 

Omluva (mimo případy „vyšší moci“) je možná do tří dnů před utkáním. Rozhodčí posílají omluvy 

vždy prostřednictvím emailu přímo na soutěžní úsek ČSH a dále na konkrétního obsazovacího 

referenta KRD ČSH pro danou oblast. V případě urgentní omluvy realizované méně než tři dny 

před hracím termínem (tedy běžně od středy od 12:00) je rozhodčí povinen sdělit omluvu 

telefonicky obsazovacímu referentovi KRD ČSH pro danou oblast. Dále jsou všichni rozhodčí 
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ČSH povinni pravidelně kontrolovat své emailové schránky (minimálně 1x denně). Každé pondělí 

před hracím víkendem bude všem rozhodčím ČSH zasílán dotaz na jejich možnosti výpomoci 

s náhradními delegacemi na následující víkend. Rozhodčí jsou povinni na tento dotaz ještě týž den 

reagovat. 

- Soutěžní úsek  su@handball.cz     739 008 453 / 604 437 133 

- Michal Hanák  hanak.michal11@gmail.com     604 931 599 - 1.ligy (muži + ženy) 

- Pavel Mošna  omluvy.pavelmosna@email.cz   775 223 557 - Čechy a Vysočina 

- Michal Hanák  hanak.michal11@gmail.com    604 931 599 - Morava a Vysočina 

- Dušan Adámek dusan.8@seznam.cz      737 500 680 - Morava 

Upozorňujeme rozhodčí, že pro ročník 2021/2022 rozhodčí nepoužívají omluvy v H.netu 2.0 

– pro omluvy využívají výhradně emailovou formu!  
 

5.2. Zasílání zápisů o utkání 

V případě plného využití elektronické podoby zápisu o utkání již není rozhodčí povinen řešit jeho 

tištěnou variantu. Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH 16.6., odst. 10 je však povinen ve lhůtě 24 

hodin od začátku utkání uvedeného v IS vyplnit sekce Diskvalifikace, Zranění, Poznámky a 

Námitky Vedoucích družstev („druhé strany zápisu“) v případě, že nastaly důvody k jejich 

vyplnění.  

Všeobecně však pro rozhodčí platí pravidlo, že kdykoliv je k jakémukoliv účelu (primárně 

v případech vyšších moci) využita tištěná podoba zápisu o utkání, je rozhodčí povinen zaslat 

originál zápisu o utkání nejpozději první pracovní den po utkání na adresu sekretariátu ČSH, 

a sice doporučenou poštou či oboustrannou kopii e-mailem a originál obyčejnou poštou.  

Žádáme tímto rozhodčí o spolupráci při komunikaci potenciálních chyb v systému vyplývajících 

z utkání, která řídili. V případě, kdy nebylo např. možné zadat jakoukoliv osobu do zápisu, je 

rozhodčí povinen uvést toto do komentářů k utkání, zároveň však prosíme o informování 

soutěžního úseku ČSH o této skutečnosti tak, aby bylo možné případné nedostatky systému řešit 

efektivně a co nejrychleji.  
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6. Pokyny k organizaci soutěžních utkání (Covid-19) 

V souvislosti s aktuální bezpečnostní a epidemiologickou situací vydává Český svaz házené 

závazné pokyny k organizaci soutěžních utkání v souvislosti s onemocněním Covid-19.  

Pokyny popisují povinnosti všech účastníků utkání v návaznosti na podmínky bezinfekčnosti 

nastavené ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.  

Žádáme všechny pořadatelské kluby, jejich vedoucí družstva i hlavní pořadatele, a také rozhodčí i 

delegáty o důkladné prostudování Pokynů (které jsou přílohou tohoto Zpravodaje) formulářů 

uvedených v přílohách 1 – 3 a důsledné dodržování všech nastavených pravidel. Zároveň 

upozorňujeme na možné změny těchto Pokynů v návaznosti na změny opatření Min. Zdravotnictví 

ČR.  

Apelujeme na všechny kluby, aby včas a správnou formou komunikovali zjištěné problémy s tímto 

související se soutěžním úsekem ČSH, aby bylo možné efektivně řešit nastalé situace stran 

případných odvolání utkání.  

 

7. Rozšíření spolupráce v oblasti komunikace 

Pro rozšíření zpravodajství z nižších soutěžích vás touto cestou žádáme o součinnost v této oblasti. 

V případě, že se ve Vašem klubu udála zajímavá aktualita (například jste se zapojili do nějaké 

charitativní akce, uspořádali jste zajímavou sportovní akci, zrodil se zajímavý přestup nebo váš 

tým dosáhl nějakého výrazného sportovního úspěchu), budeme rádi, pokud zašlete tip na adresu 

krajského manažera Vašeho kraje, případně na adresu stanovska@handball.cz. 

Zároveň prosíme o spolupráci ve věci příležitostného zasílání komentáře z Vašeho klubu – 

v případě, že budete osloveni, prosíme, odpovězte na email s žádostí o komentář trenéra zaslaný 

specialistkou komunikace ČSH Alžbětou Stanovskou.  
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8. Různé 

Řídící orgán soutěže rozhodl na základě kontroly náležitostí družstev stanovených Rozpisem 

soutěží ČSH a zjištěném porušení ustanovení tohoto Rozpisu v souvislosti s neoprávněnými 

starty hráček v utkáních.  

Dle čl.46, odst. 2, písm. c) Soutěžního řádu a čl. 12.1 Rozpisu soutěží ČSH rozhodl řídící orgán 

soutěže o kontumačním výsledku utkání XBB002 a XDA004 a zároveň rozhodl o předání 

podnětu k DK ČSH pro porušení povinností vedoucích družstev a rozhodčích uvedených utkání.  

S ohledem na výše uvedené řídící orgán soutěže skutečně důrazně upozorňuje na důslednost 

v dodržování pokynů znovu shrnutých ve čl. 4.4. tohoto Zpravodaje.  

 

V Praze 17.9.2021 Ondřej Šimůnek 

 ředitel soutěží ČSH 
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Příloha 1 – Prohlášení bezinfekčnosti družstva 
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Příloha 2 – Prohlášení bezinfekčnosti účastníka utkání (pro rozhodčí/delegáty) 
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Příloha 3 – Protokol o bezinfekčnosti pořadatelské služby  

 


