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SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ DELEGÁTŮM 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

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

delegátů hokejbalu jako službu jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou 

způsobilost ke kontrole a posudku organizace utkání a řízení utkání rozhodčími a k 

dalšímu působení v orgánech ČMSHb.  

 

2. Za účelem vzdělávání delegátů a udělování licencí delegátům ustanovuje a schvaluje 

předsednictvo ČMSHb Komisi delegátů ČMSHb (dále jen KD), která se řídí platným 

Statutem komise delegátů ČMSHb. 

 

3. Směrnice pro udělování licencí delegátů (dále jen „tato směrnice“) upravuje udílení licencí 

delegátům utkání soutěží ČMSHb. 

 

4. Ke kontrole a posudku organizace utkání a řízení soutěžních utkání v rámci ČMSHb je 

oprávněn pouze delegát, který je držitelem platné licence delegáta. 

 

 

Článek 2 
Licence delegáta a podmínky zisku licence 

 

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

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

oprávněna k vypsání náhradního termínu školení.  

  

2. Za účelem dalšího vzdělávání delegátů organizuje KD seminář v zimní přestávce soutěží. 

Za účelem zvýšení odbornosti delegátů, může KD semináře organizovat ve spolupráci se 

smluvně zajištěnými subjekty.  

 

3. Každé školení a seminář delegátů musí být vyhlášen alespoň 15 dní před jeho konáním.  

 

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

za podmínky dostatečné znalosti českého jazyka, včetně schopnosti v něm komunikovat 

na dostačující úrovni. 

 

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

schválení KD. 

 

6. Po úspěšném absolvování školení obdrží delegát osvědčení o způsobilosti (viz. Článek 3) 

k výkonu funkce delegáta, kterým je licence delegáta (dále jen „licence“).  

 

7. Licence je získána absolvováním příslušného školení a splněním všech požadavků, 

nastavených touto směrnicí a pořadatelem školení. 

 

8. Platnost každé licence delegáte je vždy do 30. 6. kalendářního roku po datu získání 

licence. 

 

9. Je-li delegát 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.  
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10. Na všech školeních a seminářích je povinností KD zhotovit prezenční listinu, obsahující 

jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail a podpis delegáta. 

 

11. Pro potřeby realizace školení a seminářů je v kompetenci KD spolupracovat se smluvně 

zajištěnými externími subjekty, případně jmenovat interní školitele a lektory.  

 

 

Článek 3 

Průkaz delegáta 
   

1. Průkaz delegáta je osvědčením o udělení licence delegáta a vystavuje se vždy na období 

platnosti licence.   

 

2. Průkaz delegáta obsahuje:   

 fotografii delegáta,   

 příjmení a jméno delegáta,   

 datum platnosti licence od – do, 

 registrační číslo delegáta v rámci ČMSHb. 

 

 
Článek 4 

Poplatky za zisk licence a matriční poplatky 

 

1. Poplatek za zisk licence se nevybírá. 

 

2. V případě zisku licence je matriční poplatek za vystavení průkazu stanoven na 100 Kč. 

 

3. Matriční poplatek náleží do rozpočtu KD a slouží plně k úhradě nákladů, spojených 

s vystavením průkazu.  

 

 

Článek 5 
Odebrání licence 

 

1. Licence může být odebrána, jestliže delegát: 

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 nebo rozhodčího, 

d) úmyslně ovlivňoval výsledek utkání nebo narušil regulérnost soutěže,  

e) byl odsouzen za úmyslný trestný čin, 

 

2. K jednání orgánů o odebrání licence musí být delegát písemně pozván. Odebrání licence 

musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním a musí být zasláno delegátovi 

doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. 

 

3. Licence může být odebrána: 

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

článku,  

 trvale (trvalé vyřazení ze sboru delegátů), z důvodů uvedených v odst. 1 písm. c), 

d), e), f) tohoto článku.  

 

4. Při dočasném odebrání licence má delegát možnost obnovit licenci na školení, a to 

nejdříve po uplynutí 6 měsíců. 

 

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

lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odebrání licence. 
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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. Delegát, kterému byla s konečnou platností odebrána licence delegáta, je povinen do 15 

dní odevzdat Průkaz delegáta Komisi delegátů ČMSHb, jinak se vystavuje případnému 

disciplinárního postihu. 

 

 

Článek 6 

Ostatní ustanovení 
 

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

povinností delegáta sdělit neprodleně nové skutečnosti KD. 

 

2. Delegát je povinen potvrdit přijetí delegace KD, pokud se jej delegace týká. 

 

3. Všichni delegáti musí na požádání předložit oprávněným osobám průkaz delegáta, který 

musí mít vždy při utkání k dispozici. 

 

 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


