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Úpravy řádů pro soutěže organizované ČMSHb a RSHb do 31.7.2021 
 

 

Soutěžní řád 
 

Vysvětlivky strana 6 – Sezóna.  Rozumí se časový úsek od 1. 7. příslušného roku do 30. 6. 
následujícího roku. 
ZMĚNA: Pro sezónu 2020/2021 se rozumí časový úsek od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021. 
Výklad: Sezóna 2020/2021 je prodloužena do 31.7.2021.  
 

Článek 201 Řízení soutěží 
Odstavec 2 - …vydá nejméně tři týdny před zahájením soutěže rozpis a propozice… 
ZMĚNA: Pro současný stav - … alespoň 5 dní před zahájením soutěže… 
 

Článek 206 Soupisky hráčů 
Odstavec 6 - Výměna hráčů z B do A  
ZMĚNA: Pokud má klub A i B tým, lze mimořádně povolit přesun maximálně 2 hráčům, a to 
nejpozději do prvního utkání týmu. Analogicky platí pro přesun z B do A, z B do C a z C do B 
atd.  
 

Členský řád a Licenční řád  
 

ZMĚNA: Platnost všech aktivních vázaných členství, členství a licencí (funkcionářů, vedoucích 
družstev, trenérů, rozhodčích a delegátů), jejichž platnost měla vypršet 30.6.2021, se automaticky 
prodlužuje do 31.7.2021. 

 

Přestupní řád 
 

Článek 1 Základní ustanovení 
Žádosti o přestup, hostování a předčasné ukončení hostování se podávají osobně nebo poštou 
Matriční komisi ČMSHb v období od 1. července do 15. března následujícího roku (přestupní 
období).  
ZMĚNA: Přestupní období je z důvodu nastalé situace pro Extraligu seniorů dodatečně otevřeno 
do 31.5.2021.  
Přestupní období pro ostatní soutěže je mimořádně otevřeno do 6.6.2021. 
To platí pro přestup, hostování a hostování formou střídavých startů, případně zrušení hostování a 
hostování formou střídavých startů. 
Každý klub v seniorských soutěžích může uskutečnit maximálně šest matričních úkonů 
v libovolné kombinaci přestup, hostování a hostování formou střídavých startů (zrušení hostování a 
hostování ve formě střídavých startů se do tohoto počtu nepočítá). V této kvótě je zahrnuto 
maximálně pět hráčů do pole a jeden brankář. Pro hráče mladší 18 let platí pouze hostování a 
hostování formou střídavých startů, přestupy nejsou povoleny. 
V ženských, dorosteneckých a žákovských soutěžích může klub uskutečnit maximálně šest 
matričních úkonů v libovolné kombinaci hostování a hostování formou střídavých startů (zrušení 
hostování a hostování ve formě střídavých startů se do tohoto počtu nepočítá). V této kvótě je 
zahrnuto maximálně pět hráčů do pole a jeden brankář. Přestupy pro ženské, dorostenecké a 
žákovské soutěže nejsou povoleny. 
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Článek 2, Odstavec 4 
Úprava tabulky poplatků.  
ZMĚNA: Veškeré poplatky za přestupy, hostování a hostování formou střídavých startů jsou pro 
všechny dohrávané, resp. náhradní soutěže sezóny 2020/2021 poníženy na 50 % dle tabulky 
poplatků. 
 
 

Článek 2, Odstavec 5 
Přestupní orgán projedná žádost o hostování nebo předčasné ukončení hostování do 14 dnů od 
jejího doručení. 
ZMĚNA: …do druhého dne od jejího doručení (elektronické vyřízení). 
 
Článek 6 Odstupné 
ZMĚNA: Pro hostování zaevidované od 24.5.2021 do 6.6.2021 nenáleží mateřskému klubu žádné 
odstupné, platnost celého článku 6 je pozastavena do 31.7.2021. 

 
Soupisky 

 

ZMĚNA: Uzávěrka soupisek pro Extraligu seniorů je 31.5.2021. 
ZMĚNA: Uzávěrka soupisek pro ostatní soutěže je 6.6.2021.  
V případě restartu některé regionální soutěže po tomto termínu bude řešeno individuálně. 
 
Překopírování stávajících soupisek z anulovaných soutěží do nových soutěží provádí administrátoři 
systému. Kluby si mohou soupisku upravit - přidat nové hráče, případně hráče vyřadit 
(přeškrtnout).  
 
 

Zpracovali: Jaroslav Pikula, Milan Hušek a Jan Fedák 
Schváleno předsednictvem ČMSHb 26. 5. 2021 

 
 
 
 
 

Jaroslav Pikula, v.r. 
předseda TK ČMSHb 
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