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1. Změna Pravidel házené – vyznačení kruhu pro výhoz 
 
V soutěžích ČSH nově platí pro provádění výhozu Pravidlo 10 (provedení 
výhozu s vyznačeným kruhem pro výhoz) v plném rozsahu. 
Povinnost pořadatele utkání je zajistit na hrací ploše vyznačení kruhu pro výhoz 
v souladu s Pravidly házené v platném znění.  
 
Výklad k rozšíření pravidel o „oblast“ pro výhoz 
Na základě schválených úprav pravidel házené ze strany IHF dochází od 
1.7.2022 mj. k rozšíření pravidel o „oblast“ pro výhoz – toto pravidlo bude 
vyžadováno napříč soutěžemi různě dle níže uvedeného výkladu.  
  
Oblast pro výhoz je definována jako kruh o průměru 4 metry umístěný 
doprostřed středové čáry. Tato oblast je definována odlišnou barvou anebo 
ohraničena čarou.  
  
Od soutěžního ročníku 2022/23 platí následující:  
Pro nejvyšší soutěže ČSH, tedy Extraligu mužů a MOL Ligu žen je povinné 
permanentní vyznačení oblasti pro výhoz. 
Pro nižší soutěže dospělých a dorostu, tedy 1. a 2. ligy mužů a žen, staršího i 
mladšího dorostu, může být v tomto ročníku akceptováno vyznačení kruhu 
v provizorní formě, tzn. lze provést označení nebo alespoň naznačení kruhu pro 
výhoz jednorázovými prostředky, které však budou trvalé po dobu celého 
utkání. Toho lze dosáhnout např. naznačením obvodu osmi a více kusy tejpovací 
či jiné pásky. 
Od soutěžního ročníku 2023/24 pak bude platit povinnost permanentního 
vyznačení oblasti pro výhoz kompletně pro všechny soutěže organizované ČSH.  
  
Upozorňujeme kluby na důkladnou povinnost dodržování výše uvedeného, 
jelikož Rozpis soutěží ČSH ročníku 22/23, čl. 8.2., ustanovuje, že „Pokud 
nebude kruh pro výhoz na hrací ploše vyznačen, nemůže být utkání 
zahájeno“. 
 
 

2. Změna názvu družstva 1. ligy mužů 
 
Na základě požadavku klubu Klub házené Vsetín byla provedena změna názvu 
družstva v soutěži 1. ligy mužů na KH BEECH Vsetín. 
Změna názvu družstva byla provedena v informačním systému. V Rozpisu 
soutěží ČSH v tištěné formě změna provedena nebyla, tyto již byly vytisknuty. 
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3. Shrnutí povinností klubů  
 
3.1. Náležitosti jednotlivců 
Hráči jsou povinni mít v IS vloženou aktuální standardní barevnou fotografii. Tu 
je oprávněn vložit a povinen dle potřeby (zejména u hráčů dorosteneckých 
kategorií) aktualizovat hráč či klubový správce. Start hráče, který nemá 
v informačním systému uloženou fotografii, není možný a pokud by k 
němu došlo, bude považován za neoprávněný s hracími a disciplinárními 
důsledky. Za správnost vložených fotografií odpovídá klub, resp. klubový 
správce. Za kontrolu fotografií hráčů před utkáním zodpovídá odpovědný 
vedoucí daného družstva a rozhodčí, popř. delegát utkání.  
Připuštění hráče ke hře bez odpovídající fotografie bude řešeno jako 
neoprávněný start včetně disciplinárního řízení pro odpovědného vedoucího 
družstva a rozhodčí, příp. delegáta utkání.  
 
Funkcionáři družstev zúčastněni na utkání soutěží ČSH jsou povinni mít v IS 
vloženou aktuální standardní barevnou fotografii. Účast funkcionáře, který 
nemá v IS uloženou fotografii, není možný. Za kontrolu fotografií funkcionářů 
před utkáním zodpovídá odpovědný vedoucí daného družstva a rozhodčí, popř. 
delegát utkání. Účast funkcionáře na utkání bez odpovídající fotografie 
bude řešena pořádkovou pokutou pro klub a rozhodčí, příp. delegáta 
utkání. 
 
3.2. 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:  

- Elektronickou žádostí v případě žádostí o změny termínů v rámci 
hracího termínu 

- 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 su@handball.cz. 
 
3.3. 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.).  

mailto:su@handball.cz
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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! 
 
3.4. Povinnosti pořadatele klubu 
Dle ustanovení Rozpisu soutěží ČSH má pořadatel klubu  povinnost připravit 
zápis o utkání, a sice prostřednictvím osoby v roli zapisovatele (která je 
ustanovena klubovým správcem pořadatelského klubu v informačním 
systému), příp. samotného klubového správce. Pořadatel je povinen předat 
rozhodčím/delegátovi před utkáním vytištěnou kopii vyplněného zápisu.  
 
Pořadatel má  za povinnost zajistit odpovídající technické vybavení k realizaci 
veškerých úkonů týkajících se elektronického zápisu o utkání, a sice zejména:  

a) Stolní počítač či notebook se softwarovým vybavením zejména 
internetovým prohlížečem 

b) Dostatečně rychlým a stabilním internetovým připojením (kabelovým 
či bezdrátovým) v prostoru stolku pro časoměřiče a zapisovatele 

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

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

- Přímá diskvalifikace (povinnost popsat ze strany rozhodčího do 
zápisu o utkání) – zadání ikonou červené karty + 
 

- 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. 
 

3.6. Hodnocení rozhodčích 
Připomínáme, že pro ročník 2022/2023 není ustanovena povinnost klubů ve 
všech soutěžích organizovaných ČSH vyjma klubů 1. ligy mužů a žen hodnotit 
výkony rozhodčích. 
1. liga mužů (XAB) a 1. liga žen (XBB):  
Kluby 1. ligy mužů i 1. ligy žen hodnotí výkon rozhodčích po utkání v 10 
položkách vždy v rozmezí 1 (=nejhorší) až 5 (=nejlepší) bodů na formuláři 
"HodnoceníKlub.xlsm". Vyplněný dokument uloží hodnotitel pod názvem 
"číslo utkání".xlsm (např. XAB001.xlsm nebo XBB001.xlsm) a odešle do tří 
kalendářních dnů po utkání jako přílohu elektronické pošty na adresy: 
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su@handball.cz, trojkova@handball.cz, ondras@handball.cz (emaily jsou 
uvedeny v záhlaví formuláře) 
Základní barva hodnotících formulářů pro ročník 20221/23 je MODRÁ  
s označením soutěžního ročníku 2022-2023 ; staré formuláře prosím již 
nepoužívejte. 
Vždy posílejte jako přílohu ve formátu MS Excel (.xlsm), nikoli naskenované, 
nikoli jako formát pdf. V žádném případě neměňte rozložení, strukturu či 
formáty polí, pouze vyplňte údaje o utkání, kdo a za které družstvo hodnotí a 
vlastní hodnocení. Rozhodně nepřevádějte soubor do jiných formátů; 
dokumenty jsou zpracovávány pomocí software. 
Zdůvodnění případného nízkého hodnocení (1 nebo 2) nebo jiné reakce 
na výkon rozhodčích může klub zaslat  samostatným e-mailem na adresu 
krd@handball.cz. 
Formulář pro hodnocení rozhodčích ze strany klubů je uložen v sekci: 
Dokumenty / Český svaz házené / Komise ČSH / Soutěžní komise / Formuláře  
 
 

4. Různé  
 

- připomínáme klubům zadání zdravotních prohlídek hráčů do 
informačního systému, bez zdravotní prohlídky nedovolí informační 
systém zadat hráče na soupisku družstva k utkání; další podmínkou je 
uhrazený členský příspěvek; 

 
- domácí utkání klubu Lokomotivy Vršovice se budou odehrávat v hale 

Úvaly; 
 

- zákaz lepení ve sportovních halách 
 Kuřim - v náhradní sportovní hale, nafukovací hala U Stadionu 697, 

Kuřim 
 Příbram -  sportovní hala Sedlčany   

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 19.8.2022      Jiří Ondráš 
                      Ředitel soutěží ČSH 
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