směrnice číslo:
11/01/2017
směrnice kategorie: A

schválena dne: 26. 06. 2017
platná od:
01. 07. 2017

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ HŘIŠŤ A
STADIONŮ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tato směrnice stanovuje způsob a podmínky udělení licence hokejbalových hřišť a
stadionů (dále jen hřišť), platnost udělené licence a její změny.

2.

Licenčním orgánem je Technická komise ČMSHb (dále jen TK). TK provádí kontrolu hřišť
pro republikové soutěže a pověřuje kontrolou hřišť pro regionální soutěže příslušné řídící
orgány těchto soutěží.

Článek 2
Licence hřiště a normy
1.

Všechna soutěžní utkání, konaná v rámci Českomoravského svazu hokejbalu (dále jen
ČMSHb), mohou být odehrána výhradně na schváleném hřišti s platnou licencí hřiště.

2.

Licence hřiště a její zařazení pro úroveň soutěže je vyjádřena těmito kategoriemi:
a) licence A (nejvyšší v rámci ČMSHb), B, C, D, E, F pro dlouhodobé soutěže,
b) licence S určená výhradně pro zimní stadiony (schválené pro lední hokej) pro
mezistátní utkání a utkání soutěžního charakteru (turnaje a jiná utkání
významného charakteru),
c) licence Z pro hřiště zvláštních parametrů (např. mimosoutěžní, náborové a
propagační akce).
Podmínkou pro udělení licence hřiště dle bodu a) je splnění norem, stanovených přílohami
této směrnice, označenými kategorií příslušné licence.

3.

Normy licence hřiště stanovují technické podmínky pro udělení licence hřiště. Normy
navrhuje TK a schvaluje předsednictvo ČMSHb. Normy, vydané v průběhu soutěžního
ročníku, vstupují v platnost vždy od začátku následujícího soutěžního ročníku.

4.

Normy licence hřiště zároveň stanovují přípustné dočasné odchylky.

5.

Podmínkou pro udělení licence S je schválený zimní stadion pro lední hokej. Licence je
udílena pouze na období stanovené TK.

6.

Licence Z je udílena automaticky. Pro hřiště licence Z není stanovena norma licence a pro
licenci Z neplatí podmínky stanovené Článkem 3. Licence je udílena pouze na období
stanovené STK.

Článek 3
Udělení, obhajoba, změna a odebrání licence
I.

Základní pojmy
Přihláška hřiště do evidence ČMSHb
Formulář přihlášky slouží jako podklad pro provedení evidenční kontroly hřiště.
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Kontrolní orgán
Hlavním kontrolním orgánem je TK ČMSHb. Nižšími kontrolními orgány jsou řídící orgány
soutěží.
Evidenční kontrola hřiště
Kontrola hřiště provedená TK pro zařazení do Evidence hřišť ČMSHb a udělení prvotní
licence hřiště.
Evidence hřišť ČMSHb
Kompletní databáze licencovaných hřišť, schválených pro hokejbalová soutěžní utkání.
Osvědčení o licenci hřiště
Osvědčení slouží jako doklad licence hřiště. Osvědčení vystavuje TK a je vydáno formou
dokumentu nebo záznamu ve veřejné databázi evidence hřišť na portálu www.cmshb.cz.
Kontrola hřiště
Vlastní kontrola technického stavu hřiště, kontrola plnění podmínek udělené licence.
Náhradní kontrola hřiště
Náhradní kontrolu hřiště provádí kontrolní orgán na základě nesplnění podmínek udělené
licence při řádné kontrole hřiště nebo v mimořádných případech zjištění nedostatků
v průběhu soutěžního ročníku.
Protokol kontroly hřiště
Formulář pro záznam kontroly hřiště.
Individuální plán rozvoje hřiště a stadionu
Princip a formulář pro plnění nápravy přípustných, časově omezených odchylek od normy
licence. (dále jen „IPR“)
II. Udělení licence
1.

Licenci hokejbalového hřiště uděluje TK. Licence je hřišti udělena na základě
provedené evidenční kontroly hřiště a prověření splnění všech stanovených norem.
TK zařadí hřiště do Evidence hřišť ČMSHb a nejpozději do 30 dnů od evidenční
kontroly vystaví Osvědčení o licenci hřiště.

2.

O provedení evidenční kontroly hřiště žádá majitel, či provozovatel hřiště. Evidenční
kontrolu hřiště provede TK na základě splnění těchto bodů:
a) zaslání žádosti o provedení kontroly hřiště, včetně vyplněného formuláře
Přihláška hokejbalového hřiště do evidence ČMSHb, a to elektronicky na
adresu TK (tk@hokejbal.cz),
b) umožnění kontroly hřiště a jeho zázemí, včetně přítomnosti zástupce žadatele
v termínu stanoveném TK,
c) předložení provozního a návštěvního řádu stadionu,
d) úhrada poplatku za provedení evidenční kontroly hřiště (viz. Článek 7).

3.

Výsledek evidenční kontroly je zaznamenán na formuláři Protokol kontroly hřiště, kde
jsou uvedeny zjištěné nedostatky a závady, návrh jejich nápravy a konečný termín
nápravy. V případě zjištěné závažných nedostatků, může kontrolní orgán nařídit
náhradní kontrolu hřiště, která je zpoplatněna dle Článku 7, bodu 3. této směrnice.

4.

V případě zjištění přípustných odchylek od příslušné normy licence, je společně
s Osvědčením o licenci hřiště vystaven IPR (viz. Článek 5).

5.

Platnost udělené licence je časově neomezená. Podmínky pro platnost licence mohou
pominout změnou příslušných norem. Platnost licence může pozastavit kontrolní
orgán a případně ukončit TK svým rozhodnutím, vzniknou-li pro takové rozhodnutí
důvody.
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III. Obhajoba licence
1.

Získaná licence se obhajuje kontrolou hřiště, kterou provádí kontrolní orgán (viz. čl.
1, odst. 2.) nejvyšší soutěže, jež se v soutěžním ročníku na hřišti odehraje. Kontrolní
orgán pro soutěžní ročník stanoví počet kontrol a jejich termíny před a v průběhu
ročníku.

2.

Při kontrole hřiště je majitel nebo provozovatel povinen:
a) umožnit kontrolu hřiště a jeho zázemí, včetně zajištění přítomnosti
oprávněného zástupce žadatele, v termínu stanoveném kontrolním orgánem,
b) uhradit poplatek za provedení kontroly hřiště před zahájením vlastní kontroly
(viz Článek 7),
c) předložit Osvědčení o licenci hřiště (je-li vydáno formou dokumentu).

3.

Výsledek kontroly je zaznamenán na formuláři Protokol kontroly hřiště, kde jsou
uvedeny zjištěné nedostatky, závady a konečný termín nápravy.

4.

V případě zjištění přípustných odchylek od příslušné normy licence, je k Osvědčení o
licenci hřiště vystaven IPR (viz. Článek 5).

5.

Nesplňuje-li hřiště při kontrole nebo v průběhu soutěžního ročníku podmínky
stanovené normou licence nebo jsou-li zjištěny nedostatky a závady, kontrolní orgán
nařídí náhradní kontrolu hřiště. Nedojde-li k nápravě, podá kontrolní orgán TK návrh
na odebrání nebo ponížení licence hřiště. V takovém případě je platnost licence
pozastavena do doby rozhodnutí TK. Další postup stanovuje odst. IV. nebo V. tohoto
článku.

IV. Změna licence

V.

1.

Navýšení licence provádí TK kontrolou hřiště.

2.

Ponížení licence navrhuje příslušný kontrolní orgán TK na základě kontroly (řádné,
náhradní nebo mimořádné). Ponížení licence schvaluje TK a rozhoduje o přidělení
ponížené licence na základě Protokolu kontroly hřiště.

3.

Na základě provedené kontroly, zjištění splnění všech podmínek pro navýšení,
respektive ponížení licence, vystaví TK nové Osvědčení o licenci hřiště.

4.

Pominou-li se změnou kategorie licence podmínky stanovené Individuálním plánem
rozvoje hřiště, bude IPR odejmut nebo přepracován v souladu s novou licencí.

Odebrání licence
1.

Odebrání licence je oprávněna provést pouze TK, a to na základě řízení o odebrání
licence, které zahájí z podnětu kontrolního orgánu, odborné komise, delegáta nebo
rozhodčích utkání. TK na základě podnětu provede do 10 dnů náhradní kontrolu
stadionu. Rozhodnutí o odebrání licence hřiště je TK povinna zaslat provozovateli
hřiště písemně nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 dnů od náhradní kontroly.

2.

Provozovatel hřiště se proti rozhodnutí o odebrání licence může odvolat dle
soutěžního řádu ČMSHb. Odvolání nemá odkladný účinek.

3.

Požádá-li majitel nebo provozovatel o znovunabytí licence, postupuje podle odstavce
I. tohoto článku.

Článek 4
Osvětlení hřiště
1.

Povinnost osvětlení hřiště stanovují příslušné normy licencí. Licence kategorie A a S (kryté
haly) obsahuje vždy povinnost osvětlení dle normy ČSN.
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2.

Schválení osvětlení pro soutěžní utkání provádí TK na základě písemné žádosti majitele,
provozovatele nebo řídícího orgánu soutěže. Osvětlení hřiště lze schválit i pro hřiště
s licencí, jejíž norma licence povinnost osvětlení neobsahuje.

3.

TK schvaluje osvětlení na základě doloženého protokolu vypracovaného odbornou firmou
nebo na základě provedení vlastního měření luxmetrem.

4.

Schválené osvětlení hřiště vyjadřuje označení písmenem „s“ (vyjma licence A a S)
v označení kategorie licence hřiště (např. licence Cs).

Článek 5
Individuální plán rozvoje hřiště a stadionu
1.

V případě zjištění přípustných odchylek od normy licence hřiště, a to na základě Protokolu
kontroly hřiště, vystavuje TK tzv. Individuální plán rozvoje hřiště a stadionu. IPR se
vypracovává na formuláři dle přílohy č. 1 této směrnice. TK v části 1 IPR specifikuje
konkrétní odchylky od normy licence.

2.

Majitel, nebo provozovatel hřiště v části 2 IPR vypracuje postup a harmonogram
odstranění odchylek od normy, přičemž požadavky a lhůty uváděné v IPR musí být
přiměřené.

3.

Konečné znění IPR podléhá schválení TK. IPR se po schválení stává nedílnou součástí
Osvědčení o licenci hřiště.

4.

Kontrolu dodržování podmínek IPR provádí TK.

Článek 6
Výjimky z norem licence
1.

TK je oprávněna navrhnout výjimku z normy licence.

2.

Výjimky z ustanovení norem schvaluje předsednictvo ČMSHb.

3.

Schválené výjimky se zapracují do IPR.

Článek 7
Poplatky
1.

Všechny poplatky za provedenou kontrolu hřiště (evidenční, licenční nebo náhradní) jsou
splatné vždy na základě kontrolním orgánem vydaného předpisu k úhradě
(bezhotovostně), nebo na místě a v den kontroly hřiště (hotově oproti pokladnímu
dokladu). Způsob platby stanovuje kontrolní orgán.

2.

Poplatek za evidenční kontrolu je 1 000 Kč. Udělení licence se dále nezpoplatňuje.

3.

Poplatek za kontrolu, náhradní kontrolu hřiště nebo měření osvětlení hřiště je 300 Kč.

4.

Vykoná-li kontrolní orgán náhradní kontrolu hřiště, je oprávněn účtovat náklady na
cestovné dle platné Směrnice ČMSHb č. 5.

5.

Poplatek za kontrolu (vyjma náhradní) je kontrolní orgán oprávněn zahrnout do
startovného soutěže.
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Článek 8
Termín kontroly hřišť
1.

Termín evidenční kontroly hřiště oznámí kontrolní orgán nejpozději 14 dnů před vlastním
provedením kontroly.

2.

Termíny kontroly hřišť zveřejní kontrolní orgán společně s termínovým kalendářem
soutěžního ročníku.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 26. 06. 2017.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2017.

3.

Tato směrnice obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 Příloha č. 1 – Formulář – Individuální plán rozvoje hřiště (IPR),
 Norma licence A,
 Norma licence B,
 Norma licence C,
 Norma licence D,
 Norma licence E,
 Norma licence F,
 Norma licence S.
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směrnice číslo:
11/01/2017
směrnice kategorie: A
příloha číslo:
1

schválena dne: 26. 07. 2017
platná od:
01. 07. 2017

FORMULÁŘ
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN ROZVOJE HŘIŠTĚ A STADIONU
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU
C Z E C H

B A L L

H O C K E Y

F E D E R A T I O N

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN ROZVOJE HŘIŠTĚ A STADIONU
Ev. č. hřiště:

Název hřiště:

Region:

Majitel:

Licence:

Provozovatel:

Část 1 - ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY OPROTI NORMĚ PŘÍSLUŠNÉ LICENCE – vyplňuje ČMSHb

Část 2 - PLÁN ROZVOJE – vyplňuje klub (obsahuje: vlastní klubový plán rozvoje hřiště a stadionu, návrh termínu odstranění
a řešení zjištěných nedostatků oproti normě – případné postupné kroky sjednání nápravy)
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