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směrnice číslo: 3/01/2016 schválena dne: 09. 12. 2016 

směrnice kategorie: A platná od: 01. 01. 2017 

 

 

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Českomoravský svaz hokejbalu (dále jen „ČMSHb“) pořádá a zajišťuje systém vzdělávání 

rozhodčích hokejbalu jako službu jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou 

způsobilost k řízení utkání a dalšímu působení v orgánech ČMSHb.  

 

2. Za účelem vzdělávání rozhodčích a udělování licencí rozhodčích ustanovuje a schvaluje 

předsednictvo ČMSHb Komisi rozhodčích ČMSHb (dále jen KR), která se řídí platným 

Statutem komise rozhodčích ČMSHb. 

 

3. Komise rozhodčích jednotlivých Regionálních svazů hokejbalu, případně Okresních svazů 

hokejbalu jsou nižším organizačním stupněm ustanoveným příslušným svazem (dále jen 

nižší KR). 

 

4. Směrnice pro udělování licencí rozhodčích (dále jen „tato směrnice“) upravuje udílení 

licencí rozhodčím a pomocným rozhodčím - zapisovatelům. 

 

5. K řízení soutěžních utkání v rámci ČMSHb je oprávněn pouze rozhodčí, který je držitelem 

platné licence rozhodčího, vyjma případů stanovených platným Soutěžním řádem 

hokejbalu (rozhodčí laik).  

 

6. K vedení zápisu o utkání soutěžních utkání ČMSHb a jeho nižších organizačních článků je 

oprávněn pouze zapisovatel nebo rozhodčí s platnou licencí.  

 

 

Článek 2 
Licence rozhodčího a podmínky zisku licence 

 

1. Za účelem zisku licence organizuje KR licenční školení (dále jen „školení“). Školení 

probíhají vždy v letním období před zahájením mistrovských soutěží ČMSHb. KR je 

oprávněna k vypsání náhradního termínu školení. Nižší KR mohou být pověřeny vypsáním 

náhradního termínu školení, a to pouze pro rozhodčí nižších soutěží.  

 

2. Další semináře organizují KR a nižší KR, a to minimálně v rozsahu 1x v zimní přestávce 

soutěží. Za účelem zvýšení odbornosti rozhodčích, mohou KR semináře organizovat ve 

spolupráci se smluvně zajištěnými subjekty.  

 

3. Každé školení a seminář rozhodčích musí být vyhlášen alespoň 60 dní před jeho konáním 

a musí být zveřejněn na webu ČMSHb (v případě semináře licence I a J) nebo na webu 

příslušného RSHb (pro licence II, III a Z). 

 

4. Školení a seminářů se mohou účastnit i osoby s jiným než českým občanstvím, ale pouze 

za podmínky dostatečné znalosti českého, případně slovenského jazyka, včetně 

schopnosti v něm komunikovat na dostačující úrovni. 

 

5. Účast na školeních a seminářích ze strany osob, které nejsou členy ČMSHb, náleží 

schválení KR. 

 

6. Vzdělávání rozhodčích je rozděleno podle tříd. Po úspěšném absolvování školení obdrží 

rozhodčí osvědčení o způsobilosti (viz. Článek 4) k výkonu funkce rozhodčího, kterým je 

licence rozhodčího (dále jen „licence“). 
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7. Licence je získána absolvováním příslušného školení a splněním všech požadavků, 

nastavených touto směrnicí a pořadatelem školení. 

 

8. Dle stupně kvalifikace, délky praxe a fyzické zdatnosti rozhodčího se licence dělí na licenci 

I. třídy (I), licenci II. třídy (II), licenci III. třídy (III), licenci Junior (J) a licenci 

zapisovatele (Z): 

 

A. Licence I. třídy (I) - licence nejvyšší úrovně rozhodčích hokejbalu 

a) Školení: 

 školení pořádá KR, 

 školení je uzavřené a účastní se jej rozhodčí pozvaní KR nebo rozhodčí 

pozvaní KR na doporučení nižší KR, 

 školení je minimálně dvoudenní, s časovou dotací minimálně 20 hodin. 

b) Podmínky udělení licence: 

 absolvování vyhlášeného licenčního školení, 

 prokázání teoretické připravenosti, tj. znalost pravidel hokejbalu a prokázání 

fyzické připravenosti, 

 úhrada licenčního poplatku a účastnického poplatku za školení, 

 o udělení licence rozhoduje KR. 

c) Platnost licence: 

 do 30. 6. kalendářního roku po datu získání licence. 

d) Oprávnění licence: 

 řízení utkání všech soutěží v rámci ČMSHb a jeho nižších organizačních 

článků. 

 

B. Licence II. třídy (II) - licence vyšší regionální úrovně rozhodčího hokejbalu 

a) Školení: 

 školení pořádá KR a nižší KR a to v každém příslušném RSHb,  

 školení je otevřené a účastní se jej rozhodčí pozvaní nižší KR, 

 školení je minimálně jednodenní, s časovou dotací minimálně 5 hodin. 

b) Podmínky udělení licence: 

 absolvování vyhlášeného licenčního školení, 

 minimálně rok praxe řízení utkání hokejbalu, 

 prokázání teoretické připravenosti, tj. znalost pravidel hokejbalu a prokázání 

fyzické připravenosti (stanoví-li podmínku příslušná nižší KR), 

 úhrada licenčního poplatku a účastnického poplatku za školení (je-li 

účastnický poplatek nižší KR požadován), 

 o udělení licence rozhoduje KR. 

c) Platnost licence: 

 do 30. 6. kalendářního roku po datu získání licence. 

d) Oprávnění licence: 

 řízení utkání všech soutěží RSHb a jejich nižších organizačních článků, 

 řízení utkání mládeže ČMSHb, je-li na příslušné utkání delegován KR nebo 

nižší KR. 

 

C. Licence III. třídy (III) - licence nižší regionální úrovně rozhodčího hokejbalu 

a) Školení: 

 školení pořádá KR a nižší KR a to v každém příslušném RSHb,  

 školení je otevřené a účastní se jej rozhodčí pozvaní nižší KR nebo noví 

uchazeči o zisk licence rozhodčího hokejbalu, 

 školení je minimálně jednodenní, s časovou dotací minimálně 5 hodin. 

b) Podmínky udělení licence: 

 absolvování vyhlášeného licenčního školení, 

 prokázání teoretické připravenosti, tj. znalost pravidel hokejbalu, 

 úhrada licenčního poplatku a účastnického poplatku za školení (je-li 

účastnický poplatek nižší KR požadován), 

 o udělení licence rozhoduje KR nebo nižší KR (v případě náhradního školení 

vyhlášeného příslušnou nižší KR RSHb za splnění Článku 3, bodu 3.). 
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c) Platnost licence: 

 do 30. 6. kalendářního roku po datu získání licence. 

d) Oprávnění licence: 

 řízení utkání všech soutěží RSHb a jejich nižších organizačních článků. 

 

D. Licence třídy Junior (J) - licence rozhodčích zařazených do Junior programu KR 

a) Školení: 

 školení pořádá KR (shodný se seminářem rozhodčích licence I. třídy), 

 školení je uzavřené pro rozhodčí zařazené do výchovného programu KR - 

„Junior program“, 

 školení je minimálně dvoudenní, s časovou dotací minimálně 20 hodin. 

b) Podmínky udělení licence: 

 omezení věku rozhodčího 15 - 26 let, 

 absolvování vyhlášeného licenčního školení, 

 absolvování minimálně dvou seminářů KR „Junior program“ v předchozí 

sezoně, 

 prokázání teoretické připravenosti, tj. znalost pravidel hokejbalu a fyzické 

připravenosti, 

 úhrada licenčního poplatku a účastnických poplatků za školení a semináře, 

 o udělení licence rozhoduje KR  

c) Platnost licence: 

 do 30. 6. kalendářního roku po datu získání licence. 

d) Oprávnění licence: 

 řízení utkání všech soutěží ČMSHb a jejich nižších organizačních článků. 

 

E. Licence třídy Zapisovatel (Z) - licence zapisovatelů  

a) Školení: 

 školení pořádá KR a nižší KR a to v každém příslušném RSHb,  

 školení je otevřené pro zapisovatele a nové uchazeče o licenci zapisovatele, 

 školení je minimálně jednodenní, s časovou dotací minimálně 2 hodiny. 

b) Podmínky udělení licence: 

 absolvování vyhlášeného licenčního školení, 

 prokázání teoretické připravenosti, tj. základní znalosti vyplňování zápisu o 

utkání, základní znalosti pravidel a znalosti signalizace rozhodčích, 

 úhrada licenčního poplatku, 

 o udělení licence rozhoduje KR nebo nižší KR. 

c) Platnost licence: 

 do 30. 6. následujícího kalendářního roku po datu získání licence. 

d) Oprávnění licence: 

 zpracování zápisů o utkání všech soutěží ČMSHb a jeho nižších organizačních 

článků. 

 

9. Je-li rozhodčí přihlášen na školení nebo seminář, je povinen se v případě absence předem 

omluvit pořadateli akce. V případě neomluvené absence je požadována úhrada částky 

stanovené za školení nebo seminář v plné výši. 

 

10. Na všech školeních a seminářích je povinností KR nebo nižší KR zhotovit prezenční listinu 

obsahující jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefon, e-mail a podpis rozhodčího. 

 

11. Třída dosažené licence nemůže být v průběhu ročníku ponížena vyjma uplatnění Článku 

6. 

 

12. Pro potřeby realizace školení a seminářů je v kompetenci KR spolupracovat se smluvně 

zajištěnými externími subjekty, případně jmenovat interní školitele a lektory. Interní 

školitelé a lektoři jsou minimálně 1x ročně proškoleni o obsahu a formě vedení školení a 

seminářů. 
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Článek 3 

Poplatky za zisk licence a matriční poplatky 

 

1. Poplatky za zisk licence na školeních (nezahrnují matriční poplatek za vystavení licence 

a účastnický poplatek školení nebo semináře) a jsou stanoveny následovně: 

 Licence I. třídy  900 Kč 

 Licence II. třídy  400 Kč 

 Licence III. třídy  200 Kč  

 Licence třídy Junior 400 Kč  

 Licence třídy Zapisovatel  100 Kč 

 

2. V případě zisku licence je matriční poplatek za vystavení průkazu stanoven u všech tříd 

na 100 Kč. 

 

3. Jestliže se rozhodčí nezúčastní vyhlášeného školení KR (jde-li o rozhodčího zařazeného 

na listinu rozhodčích ČMSHb) nebo některého ze školení příslušných RSHb (pro rozhodčí 

RSHb), navyšuje se licenční poplatek o částku 50% stanovené výše licenčního poplatku 

dané třídy. Toto ustanovení se nevztahuje na rozhodčí, kteří v předchozí sezoně nebyli 

držiteli žádné licence rozhodčího. 

 

4. Poplatky za zisk licence a matriční poplatek náleží do rozpočtu KR. 

 

 

Článek 4 

Průkaz rozhodčího 
   

1. Průkaz rozhodčího je osvědčením o udělení licence rozhodčího hokejbalu a vystavuje se 

vždy na období platnosti licence.   

 

2. Průkaz rozhodčího obsahuje:   

 fotografii rozhodčího,   

 stupeň udělené Licence rozhodčího,   

 příjmení a jméno rozhodčího,   

 místo bydliště rozhodčího,  

 datum platnosti licence od – do, 

 registrační číslo rozhodčího v rámci ČMSHb. 

 

3. Povinností příslušné KR je zaslat na příslušný Matriční úsek podklady nezbytné pro 

zhotovení průkazu rozhodčího nejpozději do 10 dnů po skončení licenčního školení. Po 

zhotovení průkazů rozhodčích zajistí příslušný Matriční úsek ve spolupráci s příslušnou KR 

distribuci průkazů rozhodčích jejich držitelům. 

 

 

Článek 5 
Listiny rozhodčích, zařazení do listin a přesuny mezi listinami 

 

1. KR sestavuje a vede listiny rozhodčích pro nejvyšší soutěže ČMSHb. Počet listin závisí na 

struktuře soutěží v aktuálním soutěžním ročníku. Listiny musí být zveřejněny před 

zahájením aktuálního soutěžního ročníku. 

 

2. Nižší KR sestavuje a vede listiny rozhodčích pro soutěže organizované svým nižším 

organizačním článkem. Počet listin závisí na struktuře soutěží v aktuálním roce. Listiny 

musí být zveřejněny po skončení řádného termínu licenčního školení rozhodčích 

pořádaným danou nižší KR. 

 

3. Rozhodčí vedeni na listinách rozhodčích KR nemohou být zároveň vedeni na listině nižší 

KR a opačně, avšak mohou v případě delegování příslušnou KR řídit soutěž, pro kterou je 

delegace učiněna bez ohledu na příslušnost k listině. 
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4. Do listin rozhodčích jsou rozhodčí nominováni příslušnou KR na základě výsledků 

licenčních zkoušek, průběžného hodnocení rozhodčího, délky praxe a případně dalších 

skutečností známých příslušné KR.  

 

5. V průběhu sezony může být příslušnou KR provedena změna v listině rozhodčích, tzv. 

přesun. Přesun pro soutěže řízené ČMSHb schvaluje KR. Přesun pro soutěže nižších 

organizačních článků ČMSHb schvaluje příslušná nižší KR.  

 

6. Na žádost KR může být v průběhu sezony proveden přesun rozhodčího v listinách mezi 

soutěžemi ČMSHb a soutěžemi nižších organizačních článků ČMSHb. O tomto přesunu 

rozhoduje KR.   

 

7. V případě souběžné delegace pro různé stupně soutěží platí pravidlo „vyšší soutěže“, tedy 

rozhodčí bude delegován k řízení utkání vyšší soutěže. 

 

8. Listiny rozhodčích musí být veřejně dostupné, obsahují jméno a příjmení rozhodčího, 

příslušnost rozhodčího k RSHb a třídu získané licence. 

 

 

Článek 6 
Odebrání licence 

 

1. Licence všech tříd může být odebrána, jestliže rozhodčí: 

a) se nezúčastnil předepsaných školení, seminářů případně se dopustil podvodu při 

získávání licence, 

b) se dopustil disciplinárního provinění (opakovaně nebo závažného charakteru), 

c) se dopustil napadení hráče, trenéra, funkcionáře a rozhodčího, 

d) úmyslně ovlivňoval výsledek utkání nebo narušil regulérnost soutěže,  

e) byl odsouzen za úmyslný trestný čin, 

f) se opakovaně provinil chováním a jednáním v rozporu s Etickým kodexem ČMSHb. 

 

2. KR je oprávněna odebrat licence všech tříd, nižší KR je oprávněna odebrat licence třídy 

II, III a Z příslušným rozhodčím. K jednání orgánů o odebrání licence musí být rozhodčí 

písemně pozván. Odebrání licence musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním 

a musí být zasláno rozhodčímu doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. 

 

3. Licence může být odebrána: 

 dočasně (do konce její platnosti), z důvodů uvedených v odst. 1 písm. a), b), c) 

tohoto článku,  

 trvale (trvalé vyřazení z listiny rozhodčích pro zisk licence), z důvodů uvedených v 

odst. 1 písm. c), d), e), f) tohoto článku.  

 

4. Při dočasném odebrání licence má rozhodčí možnost obnovit licenci na licenčním školení, 

a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců. 

 

5. Proti odebrání licence má rozhodčí možnost se odvolat k Odvolací komisi ČMSHb, a to ve 

lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odebrání licence. 

 

6. Řízení k odebrání licence mohou navrhnout členové Předsednictva ČMSHb, odborných 

komisí ČMSHb a zástupci klubů sdružených v ČMSHb, či nižších organizačních článků 

ČMSHb. Podnět k odebrání licence musí mít formu písemného odůvodnění, včetně 

doložení potřebných podkladů a dokumentace. 

 

7. Rozhodčí, kterému byla s konečnou platností odebrána licence rozhodčího, je povinen do 

15 dní odevzdat Průkaz rozhodčího Komisi rozhodčích ČMSHb, jinak se vystavuje 

případnému disciplinárního postihu. 
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Článek 7 

Ostatní ustanovení 
 

1. V případě změny kontaktních údajů (telefonní číslo, adresa bydliště, e-mail) je povinností 

rozhodčího sdělit neprodleně nové skutečnosti příslušné KR. 

 

2. Rozhodčí je povinen potvrdit přijetí delegace příslušné KR, pokud se jej delegace týká. 

 

3. Všichni rozhodčí musí na požádání předložit oprávněným osobám průkaz rozhodčího, 

který musí mít vždy při řízení utkání k dispozici. 

 

 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 09. 12. 2016. 

 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


