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Preambule
Soubor předpisů Českomoravského svazu hokejbalu obsahuje řády v platném a úplném
znění, platné od 1. 7. 2018.
Veškeré změny a doplňky Souboru předpisů, schválené Předsednictvem ČMSHb, jsou
vydávány v „Oficiálních zprávách ČMSHb“, které jsou zveřejňovány na internetových
stránkách ČMSHb (www.hokejbal.cz) a jsou samostatnou přílohou Zápisu z jednání
Předsednictva ČMSHb. Změny a doplňky nabývají účinnosti dnem vyhlášení a jsou
závazné pro všechny členy a kluby ČMSHb.
Českomoravský svaz hokejbalu, včetně všech komisí a jeho organizační složky
(Regionální svazy hokejbalu - RSHb, řídící orgány soutěží - ŘOS) využívají ke komunikaci
s kluby informačních technologií, jako je internet, emailová pošta. Všechny dokumenty
(např. rozhodnutí komisí apod.), zaslané prostřednictvím e-mailu a zaslané z oficiální
adresy, která je uvedena v propozicích soutěže, na oficiální adresu klubu uvedenou
v přihlášce do soutěží v daném soutěžním ročníku, se považují za oficiálně doručené.
Povinností ČMSHb (včetně všech komisí) a jeho organizačních složek (RSHb, ŘOS) je
v případě zaslání dokumentů prostřednictvím emailu uschovat odeslanou poštu (e-mail)
po dobu 6 měsíců od odeslání pro případné důkazní řízení o vydání a doručení
rozhodnutí.
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VYSVĚTLIVKY
Svaz
Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb) a jeho nižší organizační složky (Regionální svaz
hokejbalu - RSHb, Okresní svaz hokejbalu - OSHb).
Řídící orgán soutěže
Jmenovaný, pověřený či volený orgán ČMSHb nebo jeho nižší organizační složky, který
v příslušné sezóně řídí příslušné soutěže.
Informační systém ČMSHb (IS ČMSHb)
IS ČMSHb je elektronický systém evidence klubů, týmů klubu, hráčů (matrika) a soutěží
organizovaných v rámci ČMSHb.
Klub
Oddíl nebo klub s jedním nebo více družstvy jedné nebo vícero věkových kategorií, jehož
alespoň jedno družstvo se účastní ligy. Oddílem se rozumí organizační jednotka, která je
součástí většího celku (TJ, SK). Klubem se rozumí stejná, ale samostatná organizační
jednotka.
Hráč / hráčka
Hráč nebo hráčka působící v hokejbalové soutěži spadající pod ČMSHb.
Volný hráč
Hráč, u nějž se klub vzdal veškerých práv ve prospěch samotného hráče, nebo které
hráč získal v souladu s ustanoveními hokejbalových řádů. Volný hráč je rovněž hráč,
který se vrátil z trvalého transferu v zahraničí do ČR.
Hráčská smlouva
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem soutěže a
zpracovaný v souladu s platnými předpisy a zákony ČR. Hráč a klub mohou tento vztah
uzavírat po dovršení 16. roku věku hráče, přičemž smluvní strany respektují, že pro
kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi klubem a hráčem.
Sezóna
Rozumí se časový úsek od 1. 7. příslušného roku do 30. 6. následujícího roku.
Liga
Dlouhodobá mistrovská soutěž v hokejbale na území ČR.
Utkání
Veškeré zápasy v hokejbale, hrané dle platných pravidel a řádů.
Mistrovská utkání
Všechna utkání zahrnutá do mistrovské soutěže.
Doručení
Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou nebo
e-mailem na adresu elektronické pošty, uvedenou v přihlášce do soutěže příslušného
ročníku.
Přestup
Postoupení veškerých práv na hráče do jiného klubu na časově neomezenou dobu.
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Hostování
Postoupení veškerých práv na hráče do jiného klubu na časově omezené období.
Reprezentace
Reprezentační nebo jinak
předsednictvem ČMSHb.

označený

výběr

hráčů

a

funkcionářů,

ustanovený

EZ
Elektronický zápis.
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HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Soutěžní řád je závazný pro ČMSHb (dále jen svaz), všechny členy ČMSHb, tedy
oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení klubů, hráče a hráčky (dále jen
hráče), trenéry a trenérky (dále jen trenéry), rozhodčí a funkcionáře svazu a klubů.
Řády upravují zejména chování a vystupování výše jmenovaných v soutěžích, v
přípravě a během návštěvy hokejbalových areálů. Člen ČMSHb je povinen
naplňovat a dodržovat Stanovy ČMSHb, chovat se ukázněně a dbát zájmů sportu
při svém vystupování.

2.

Všechna porušení ustanovení tohoto řádu, rozpisu soutěže a jiných sportovně
technických předpisů a pokynů řídících orgánů řeší příslušný sportovně technický
orgán a ve své působnosti provádí opatření sám nebo ve spolupráci s dalšími
odbornými orgány nebo případ postoupí disciplinární komisi.

3.

Na členy ČMSHb se vztahují ustanovení mezinárodních předpisů, k jejichž plnění se
ČMSHb zavázalo.

4.

Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí
předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

5.

Ruší se dosavadní Soutěžní řád platný od 1. 7. 2015.

6.

Tento Soutěžní řád schválilo předsednictvo ČMSHb a platí od 1. 7. 2018.
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HLAVA II.
ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
Článek 201
Řízení soutěží
1.

V hokejbale se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé
a krátkodobé soutěže. Pod pojmem mistrovské (postupové) soutěže se rozumí
soutěže, ve kterých se uděluje titul "mistr" nebo vítěz příslušné věkové kategorie a
území a dále kvalifikační a dlouhodobé soutěže, které organizují řídící orgány svazu.
Všechny ostatní soutěže se považují za nemistrovské (nepostupové).

2.

Soutěže organizují a řídí sportovně-technické orgány nebo prostřednictvím LK
ČMSHb pověřené Regionální svazy hokejbalu (dále jen RSHb) a další nižší složky
svazu a jejich sportovně-technické orgány, kluby nebo jejich sdružení, dále jen
"řídící orgány". Sportovně-technickými orgány se rozumí disciplinární komise (DK),
ligová komise (LK), komise mládeže a metodiky (KMM), komise rozhodčích (KR),
komise delegátů (KD), technická komise (TK), komise ženského hokejbalu (KŽH).
Tyto řídící orgány ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému
soutěže, kterou řídí. Řídící orgán soutěže vydává nejméně 3 týdny před zahájením
soutěže rozpis a propozice dlouhodobé soutěže nebo propozice krátkodobé soutěže
včetně termínů utkání. Řídící orgán soutěže je zodpovědný za řádný průběh
soutěže a schvaluje výsledky soutěže.

3.

Plánování soutěží vychází ze sportovního kalendáře celostátních soutěží a akcí, na
jehož podkladě připraví řídící orgány své vlastní sportovní kalendáře. Údaje ve
sportovních kalendářích jsou závazné pro příslušné nižší řídící orgány a jejich změny
a doplňky lze provádět jen se souhlasem orgánu, který kalendář vydal.

4.

Propozice soutěže obsahují název soutěže, adresu řídícího orgánu, číslo jeho
bankovního účtu, IČO a složení všech komisí řídícího orgánu. Dále definují pravidla
a řády soutěže včetně přípustných odchylek, které podléhají schválení LK ČMSHb
nebo územně příslušnému RSHb, startovné a termínovou listinu soutěže.
K organizování soutěží vydává ČMSHb pravidla hokejbalu a soubor předpisů
s dlouhodobou platností.

5.

Řídící orgány soutěží udělují vítězům soutěží tituly a ceny. Titul "mistr" nebo „vítěz“
může udělit jen řídící orgán soutěže. Titul "mistr ČR" lze udělit jen v nejvyšší
soutěži příslušné věkové kategorie. Vítěz musí obdržet uznání v každém případě v
kterékoliv soutěži. Jako uznání lze udělit diplomy, plakety, medaile, poháry nebo
věcné ceny.

6.

V pravidelně vypisovaných soutěžích lze udělit cenu dočasně nebo trvale putovní, v
takovém případě musí vítěz kromě zapůjčení putovní ceny obdržet kopii putovní
ceny nebo jiné uznání do trvalého držení. Putovní cena, která nebyla dosud trvale
získána, se propůjčuje vítězi nejdéle do 1 měsíce před ukončením dalšího ročníku
soutěže. Nedodržení této lhůty se považuje za disciplinární provinění.
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Článek 202
Zařazování družstev do soutěží
1.

Soutěže:
1.1.
Kategorie seniorů – úroveň republiková
a) Extraliga mužů (ELM)
b) 1. Liga (1.L)
1.2. Kategorie seniorů – úroveň regionální
a) 2. Liga (2.L)
b) Regionální liga (RL)
c)
Oblastní liga (OBL)
d) Místní liga (ML)
e) Ostatní přebory a turnaje seniorů
1.3.
Kategorie mládeže
a) Extraliga juniorů (ELJ), Extraliga dorostu (ELD)
b) Liga starších žáků (LSŽ)
c)
1. Liga juniorů, 1. Liga dorostu
d) Ostatní přebory a turnaje mládeže, např. mladší žáci (MŽ), přípravka
(P), minipřípravka (MP) atd.
1.4. Kategorie žen a dívek
a)
Liga žen
b) Ostatní přebory a turnaje žen a dívek
Soutěže žen a dívek se člení na základě rozhodnutí příslušného odborného
orgánu (komise).

2.

Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje každoročně řídící
orgán soutěže. Mezi základní podmínky účasti v soutěži patří:
a) právo účasti v soutěži (Článek 203),
b) příslušnost klubu (nebo jeho družstva) k řídícímu orgánu soutěže; zařazení
družstva do soutěže jiného řídícího orgánu lze provést pouze v případě, kdy
příslušný řídící orgán nevyhlásí úroveň soutěže, na kterou klub vlastní práva,
c) přihláška družstva do soutěže,
d) soupiska družstva (Článek 206).

3.

Družstva Extraligy mužů, 1. ligy a veškerých družstev mládeže jsou povinna mít
kvalifikovaného trenéra s platnou licencí, odpovídající stupni soutěže a vedoucího
družstva, schváleného řídícím orgánem soutěže.

4.

Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit vratný
peněžní vklad (herní jistota). Tento peněžní vklad propadá ve prospěch řídícího
orgánu soutěže, pokud družstvo vystoupí ze soutěže po vydání rozpisu soutěží.
Řídící orgán může propozicemi povolit, že z tohoto vkladu mohou být hrazeny
finanční pokuty a poplatky uložené řídícím orgánem, vklady při námitkách nebo
odvolacím řízení a náhrady vzniklých škod způsobených družstvem. Vklad celý nebo
snížený o výše uvedené částky vyúčtuje řídící orgán klubu do 3 měsíců od skončení
soutěže nebo bude převeden do další sezóny.
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5.

Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit
startovné. Startovné se hradí společně s přihláškou do soutěže, nestanoví-li řídící
orgán soutěže jinak. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže,
startovné se nevrací.

6.

Řídící orgán soutěže má právo nezařadit nebo vyloučit z účasti v soutěži družstvo,
které neplní své povinnosti, porušuje stanovy a závazné dokumenty ČMSHb nebo
závažně nerespektuje povinnosti stanovené řídícím orgánem.

Článek 203
Právo účasti v soutěži a přenechání práva
1.

Právo účasti v soutěži získá klub umístěním v předcházejícím ročníku, postupem z
nižší soutěže, sestupem z vyšší soutěže nebo přenecháním práva účasti v soutěži.
To však platí jen tehdy, není-li rozpor s dalšími ustanoveními tohoto řádu.

Výklad
Přenechání práva v soutěži jinému celku nelze uplatnit u klubu, který do soutěže
postoupil sportovní cestou z baráže. Klub postoupivší z baráže do vyšší soutěže
získává práva na tuto soutěž až vlastní účastí v ní.
V případě odmítnutí postupu do vyšší soutěže přechází možnost postupu na další
klub v pořadí baráže.
2.

Zanikne-li klub, aniž by zanechal nástupce, ztrácí jeho družstva právo účasti v
soutěžích, v nichž startovala. Takto uvolněná místa obsadí řídící orgán:
a) změnou počtu sestupujících,
b) změnou počtu postupujících,
c) přenecháním práva účasti v soutěži jinému klubu.

Výklad
Stejným způsobem se postupuje, nepřihlásí-li se klub nebo družstvo do soutěže.
3.

Rozdělení, sloučení, zánik klubu nebo přenechání práva účasti v soutěži oznámí
klub písemně řídícímu orgánu. Náležitosti řeší Organizační řád klubů ČMSHb.

4.

Klub může přenechat právo účasti v soutěži jinému klubu. Toto právo nemůže klub
uplatnit v období od 1. 1. příslušného roku do konce soutěže a v rozehrané soutěži.

5.

Za přenechání práva účasti v soutěži před zahájením sezóny, oznámené do
uzávěrky přihlášek příslušné soutěže, uhradí klub, který právo převzal, řídícímu
orgánu soutěže:
•
Extraliga
3 000 Kč
•
1. Liga
2 000 Kč
•
Ostatní soutěže mužů
1 000 Kč
•
Ostatní mládežnické soutěže a soutěže žen
500 Kč
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6.

Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené v období od uzávěrky přihlášek do
31. 12. uhradí klub hokejbalu, který právo převzal, řídícímu orgánu soutěže:
•
Extraliga
5 000 Kč
•
1. Liga
4 000 Kč
•
Ostatní soutěže mužů
2 000 Kč
•
Ostatní mládežnické soutěže a soutěže žen
1 000 Kč

7.

Klub, jehož tým přebírá účast v soutěži, také přebírá veškeré případné finanční
závazky od odstoupivšího týmu ve vztahu k této soutěži a předá písemné
prohlášení řídícímu orgánu této soutěže, že nemá žádné další závazky vůči svému
dosavadnímu řídícímu orgánu.

8.

Oba kluby, které se dohodly na postoupení soutěže, podají příslušnému řídícímu
orgánu soutěže spolu se žádostí písemnou dohodu, kterou stvrzují podpisy
předsedů a razítky obou klubů.

Článek 204
Postupy a sestupy
1.

Ustanovení o postupech a sestupech musí být uvedeno v rozpisu soutěží. Všechny
změny musejí být ohlášeny před zahájením soutěže. Vítěz mistrovské (postupové)
soutěže má právo postupu do vyšší soutěže nebo do kvalifikace o tuto soutěž.
Počet sestupujících nebo postupujících se proti rozpisu soutěží upraví v návaznosti
na sestupy z vyšších soutěží, případně postupy či zařazení do vyšších soutěží.

2.

Dvě nebo více družstev stejného klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské soutěži.
V případě, že by k tomu mělo dojít, postupuje se takto:
a) jestliže "B" družstvo si vybojovalo postup do stejné soutěže, v níž je "A"
družstvo, nebude mu právo účasti v soutěži přiznáno a místo něho postoupí
družstvo na dalším místě tabulky, které splňuje stanovené podmínky,
b) sestoupí-li z vyšší soutěže "A" družstvo do soutěže, v níž hraje "B" družstvo,
bude "B" družstvo přeřazeno do nejbližší nižší soutěže bez ohledu na své
umístění a upraví se počet jiných sestupujících nebo postupujících,
c) jestliže by k účasti "A" i "B" družstva mělo dojít převodem práva účasti v
soutěži, řídící orgán soutěže takový převod neschválí.

3.

Řídící orgán může výjimečně povolit start dvou družstev jednoho klubu v téže
soutěži (může se jednat pouze o nejnižší soutěž příslušné věkové kategorie). V
případě postupu jednoho z těchto družstev do kvalifikace, postupuje se dle Článku
206, bodu 3. tohoto řádu.

Výklad
Kvalifikace (baráž, prolínací soutěž) je součástí vyšší soutěže, o kterou se
kvalifikace hraje. V případě, kdy postoupí do kvalifikace jedno z družstev klubu
nastupující v jedné soutěži dle bodu 3., lze do sestavy týmu pro utkání kvalifikace
zařadit 5 hráčů z druhé soupisky týmů ve stejné soutěži téhož klubu.
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4.

Kvalifikační soutěž (baráž) je organizována jako krátkodobá mistrovská soutěž a její
vítěz postupuje do vyšší soutěže. Klub, který se kvalifikace účastní, musí vyhovovat
všem podmínkám pro účast stanoveným soutěžním řádem a řídícím orgánem
soutěže a musí použít soupisku hráčů ze soutěže, ve které získal právo účasti v
kvalifikaci. Povinností klubu je zúčastnit se případné kvalifikace o vyšší soutěž.

Výklad:
Kvalifikace (baráže, prolínací soutěže) se z nižší soutěže mohou zúčastnit pouze
kluby, které v aktuálním ročníku skončily na 1. nebo 2. místě celkového pořadí své
soutěže, v případě odmítnutí těchto klubů zúčastnit se kvalifikační soutěže pak
přechází právo účasti na vítěze základní části (pokud je tímto vítězem jiný klub).
V případě, že je vítězem základní části klub, který se umístil na prvních dvou
místech celkového pořadí, přechází právo účasti na 3. družstvo konečného pořadí
soutěže. V případě rozhodnutí všech těchto klubů nezúčastnit se kvalifikace z dané
soutěže se dále práva na další kluby pro účast v kvalifikaci nepřenášejí.

Článek 205
Věkové kategorie
1.

Základní věkové kategorie:
a) minipřípravka – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku nedovršili 9
let,
b) přípravka – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku nedovršili 11 let,
c) mladší žáci – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku dovršili 11 let a
věkově neodpovídají kategorii vyšší,
d) starší žáci – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku dovršili 13 let a
věkově neodpovídají kategorii vyšší,
e) dorost – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku dovršili 15 let a
věkově neodpovídají kategorii vyšší,
f) junioři – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku dovršili 17 let a
věkově neodpovídají kategorii vyšší
g) dospělí (senioři a seniorky) – hráči a hráčky, kteří před 31. 12. příslušného roku
dovršili 18 let.

2.

Vyspělým a dobře trénovaným hráčům může klub umožnit start ve vyšší věkové
kategorii, maximálně však o dvě věkové kategorie. Za zdravotní způsobilost hráče
startujícího ve vyšší věkové kategorie je zodpovědný klub. Věkově mladší hráč musí
být v zápise o utkání označen zkratkou soupisky, na které je zařazen: MP
(minipřípravka), P (přípravka), MŽ (mladší žák), SŽ (starší žák), MD (mladší
dorostenec), SD (starší dorostenec). Takový hráč startuje jen za družstvo vyšší
věkové kategorie anebo smí současně startovat za družstvo své vlastní i vyšší
věkové kategorie.

3.

Seniorky mohou startovat v mužské kategorii pouze v soutěžích regionální úrovně
uvedených v Článku 202, bodě 1.2.
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4.

Řídící orgán soutěže může stanovit propozicemi soutěže start hráček v nižších
věkových kategoriích mládeže.

5.

Hráčka, uvedená na soupisce družstva mužské kategorie, může startovat
v soutěžích žen dle bodu 3).

Článek 206
Soupisky hráčů
1.

Klub nejpozději 1 den před zahájením svého prvního utkání v soutěži vytváří
soupisku hráčů družstva v IS ČMSHb, kterou dále v průběhu soutěžního ročníku
v případě všech změn edituje a aktualizuje.

2.

Na soupisce musí být kdykoliv uvedeno nejméně 4 hráči. Soupiska musí vždy
obsahovat:
a) přesný název klubu, označení družstva a věkovou kategorii družstva,
b) jména a příjmení hráčů, rodná čísla, čísla registračních průkazů,
c) jméno a příjmení trenéra, úroveň licence trenéra a její platnost, telefon a email,
d) jméno a příjmení vedoucího družstva, korespondenční adresu, telefon a e-mail,
e) časové razítko poslední aktualizace.

3.

Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovských utkáních může
hrát jen za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Výjimky jsou stanoveny takto:
a) Hráči uvedení na soupisce "A" družstva mohou nastoupit za "B" družstvo, ale v
jednom utkání nejvíce 5 hráčů bez ohledu na post. Stejným způsobem mohou
nastoupit hráči "B" družstva za "A" družstvo.
b) Hráči s hostováním mezi soutěžemi (střídavý start) musí být zapsáni do
soupisek obou družstev. Na soupisce družstva, ve kterém má hráč střídavý
start, se uvede zkratka SS. V jednom utkání smí nastoupit maximálně 5 hráčů
s tímto typem hostování.

4.

Ve stejné soutěži hráč nesmí startovat za více než jedno družstvo současně.

5.

Aktuální výtisky všech potřebných soupisek pro potvrzení oprávněnosti startu hráčů
předkládá družstvo na všech svých utkáních po dobu soutěže. Soupisky platí do
konce sezóny.

6.

V období od 15. 12. do 15. 2. je možno provést výměnu nejvíce 6 hráčů mezi
soupiskami všech družstev klubu příslušné věkové kategorie. Tuto výměnu v IS
ČMSHb provádí výhradně TK ČMSHb na základě písemně podané žádosti klubem.

Výklad
Klub má A a B družstvo. Může dojít k výměně šesti hráčů z A do B a naopak, tj.
celkem 12 hráčů.
Klub má A, B a C družstvo. Může dojít k výměně šesti hráčů z A do B či C, šesti
hráčů z B do A či C a šesti hráčů z C do A či B, tj. celkem 18 hráčů.
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7.

Jestliže má klub v soutěžích stejné věkové kategorie i "C" družstvo, postupuje se
analogicky podle bodů 3. a), a 6. pro výměnu a start hráčů mezi "B" a "C" družstvy.

Výklad
Hráč z "C" družstva však nesmí nastoupit do utkání za "A" družstvo a naopak.
8.

Klub je povinen v průběhu soutěže při každé změně na soupisce (zařazení nového
hráče, hráče na hostování, vyškrtnutí hráče ze soupisky jakmile ztratil možnost hrát
za klub) vytisknout aktuální soupisku z IS ČMSHb. Klub může doplnit nového hráče
na soupisku ihned po provedení registrace nebo změn v registraci. Neplnění tohoto
nařízení bude disciplinárně trestáno.

Výklad
V případě celoplošného užívání elektronického zápisu v dané soutěži nemusí mít
klub v průběhu soutěže aktuální soupisku vytisknutou.
9.

Zneužití soupisky, nepravdivé údaje nebo neoprávněné záznamy v ní jsou
disciplinárním proviněním a budou trestány rovněž hracími důsledky.

Výklad
Jakékoliv ruční zásahy do vytištěného formuláře soupisky družstva jsou považovány
za neoprávněné záznamy.
10. Po uzavření soupisky v dané soutěži k určitému datu mohou za družstvo v této
soutěži nastoupit pouze hráči z ostatních soupisek klubu, kteří byli na své soutěžní
soupisky napsány nejpozději v den uzávěrky soutěže.

Výklad
Klub má A a B družstvo mužů, družstvo juniorů a dorostenců. Uzávěrka soupisky
v soutěži A družstva byla např. 15.3. daného roku. V dalších utkáních tak za A
družstvo mohou nastoupit pouze hráči ze soupisky B družstva, juniorů a
dorostenců, kteří byli na své soupisky zapsáni nejpozději v ten samý den, tedy
15.3. příslušného roku.
Analogicky se postupuje ve všech ostatních případech.
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HLAVA III.
ORGANIZACE UTKÁNÍ
Článek 301
Termín utkání
1.

Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny
účastníky soutěže.

2.

Veškeré změny termínu a místa utkání oproti rozpisu soutěže podléhají schválení
řídícího orgánu příslušné soutěže.

3.

Není-li rozpisem soutěží stanoven termín utkání včetně dne, přesného začátku a
místa utkání, je pořádající klub povinen hlásit datum konání, přesný začátek a
místo utkání
a) řídícímu orgánu soutěže,
b) soupeři,
c) rozhodčím a delegátovi,
d) orgánům, které utkání obsazují rozhodčími a ostatními činovníky utkání,
nejpozději 8 dnů před termínem utkání poštou nebo e-mailem. Splnění této
povinnosti musí klub v případě potřeby doložit, v opačném případě bude
potrestán disciplinárně nebo hracími důsledky. Řídící orgán může upravit způsob
a termín hlášení utkání v rozpise soutěží.

4.

Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby
sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín. Nejzazší termín
předložení dohody řídícímu orgánu soutěže je 5 dnů před původně plánovaným
termínem utkání, případně 5 dnů před novým termínem utkání.

5.

Řídící orgán soutěže má právo v odůvodněných případech nařídit sehrání utkání
mimo původní termín nebo svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže
soutěže v zájmu její regulérnosti.

6.

Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby
sehrát utkání v obráceném pořadí při dodržení termínu utkání (převzetí
pořadatelství). V takové dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších
vzájemných utkáních soutěže běžné sezóny. Nejzazší termín předložení dohody
řídícímu orgánu soutěže je 5 dnů před zahájením utkání v původně plánovaném
termínu utkání.

7.

Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností klubů
(družstev) se okamžitě nebo nejpozději do 48 hodin od úředně stanoveného
začátku utkání dohodnout na novém termínu a neprodleně jej sdělit řídícímu
orgánu soutěže.
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8.

Je-li ohroženo sehrání utkání z důvodu vyšší moci, může pořádající klub informovat
řídící orgán, který rozhodne o dalším postupu. Zneužití tohoto ustanovení se trestá
disciplinárně a herními důsledky.

Výklad
Řídící orgán neprodleně zajistí ve své kompetenci kontrolu stavu hřiště tak, aby
nemohlo dojít ke zneužití tohoto ustavení.
9.

Nedojde-li k dohodě klubů (družstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům
o místo či termín utkání, řídící orgán soutěže termín a místo utkání určí svým
nařízením.

Článek 302
Místo utkání
1.

Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujících pravidlům hokejbalu s příslušnou licencí,
vydanou TK ČMSHb nebo jí pověřeným orgánem. Klub je povinen v přihlášce do
soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude svá domácí utkání hrát.

2.

K uskutečnění utkání mistrovské soutěže mimo Českou republiku je třeba souhlas
soupeře a řídícího orgánu.

3.

Nemůže-li klub odehrát utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu
nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin
apod.), může při dodržení ostatních ustanovení tohoto řádu utkání přeložit na jiné
hřiště. Přeloží-li klub utkání na jiné hřiště, je ke konání utkání třeba souhlas řídícího
orgánu soutěže.

4.

Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší jen rozhodčím.

5.

Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k
zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu
technického zařízení apod.), rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek
utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit. Nedojde-li ve
stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v
nejbližších chvílích, rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro
nezpůsobilost hrací plochy. Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít rozhodčí
na zřeteli především regulérnost utkání a zdraví hráčů, současně však vyčerpat v
součinnosti s pořádajícím klubem všechny možnosti k uvedení hřiště do řádného
stavu.
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Článek 303
Povinnosti klubů
1.

Kluby odpovídají zejména za:
a) účast družstev v soutěžích podle přihlášek do soutěží a požadavků řídícího
orgánu soutěže,
b) vystupování a chování svých hráčů a funkcionářů,
c) dodržování platných řádů, směrnic a plnění nařízení daných rozpisem soutěže,
d) řádné plnění svých finančních závazků a závazků svých členů vůči svazu a
řídícímu orgánu soutěže.

2.

Za zdravotní způsobilost hráčů, nastupujících v soutěžích organizovaných ČMSHb
nebo jeho nižšími organizačními složkami, zodpovídá v plném rozsahu klub.

Článek 304
Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele)
1.

Pořadatelem může být klub nebo řídícím orgánem soutěže v propozicích označený
orgán. Pořádajícím klubem je klub, jehož družstvo je v rozlosování u konkrétního
utkání uvedeno na prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající klub uveden v
propozicích. Pořádající klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní
průběh utkání a bezpečnost všech účastníků. Povinnosti pořádajícího klubu
(pořadatele) mohou být upraveny v propozicích soutěže.

2.

Pořádající klub (pořadatel) je povinen:
a) pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům hokejbalu, řádně vyznačeném a
vybaveném, u mistrovských soutěží schváleném řídícím orgánem soutěže.
Zabezpečit regulérnost hrací plochy hřiště po celou dobu utkání,
b) zabezpečit rozhodčí utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem
soutěže,
c) zajistit noclehy pro rozhodčí nebo delegáta utkání, požádá-li o to nejpozději 4
dny před konáním utkání,
d) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a rozhodčích na utkání,
zejména čisté, vybavené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a
sprchy,
e) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (míčky, stopky, zápis o utkání
apod.),
f) zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže, zejména pro
delegáta utkání a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou,
g) náhrady rozhodčím vyplatit zásadně před utkáním, nikoli v jeho průběhu nebo
po skončení utkání. Stejně tak delegátovi utkání, pokud je přítomen na
požadavek klubu,
h) zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon,
kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc,
i) zajistit rozhodčím a hostujícímu týmu před utkáním, v přestávkách a po utkání
přístup k pitné vodě,
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j) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli
informováni o družstvech, případně klubu, soutěži apod.,
k) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků.
3.

K udržení pořádku při utkání je pořádající klub povinen zajistit pořadatelskou službu
z osob starších 18 let v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím
úkolům. Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání, který je osobně
zodpovědný za výkon celé pořadatelské služby. Hlavní pořadatel musí být viditelně
označen nápisem "Hlavní pořadatel". Ostatní pořadatelé jsou označeni odpovídajícím
způsobem (páskou, vestou, jednotným oblečením apod.). Jméno, příjmení a
identifikační údaj (číslo registrace, číslo OP nebo rodné číslo) hlavního pořadatele
jsou uvedeny v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se ohlásí, pokud tomu nebrání
nepředvídatelné okolnosti, nejpozději 45 minut před utkáním rozhodčím, seznámí je
se stavem zajištění utkání, oznámí náhle vzniklé závady, které by mohly ovlivnit
utkání a informuje jej o průběhu jejich oprav. V případě, že závada nebude
odstraněna (např. nefunkční časomíra - utkání měřeno na stopky), zaznamená
rozhodčí průběh oprav do zápisu. Pořadatel rozhodčímu oznámí své stanoviště v
průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce k dispozici
rozhodčím a zástupcům družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění
pořádku a bezpečnosti účastníků utkání.

Výklad
Bez přítomnosti pořadatelské služby a osoby hlavního pořadatele s jeho řádným
uvedením v zápise o utkání nemůže být utkání zahájeno.
"Nepředvídatelné okolnosti"- např. zpoždění rozhodčích vinou dopravní zácpy,
zpoždění vlakového spoje apod.
4.

Pořadatelská služba zajistí:
a) pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků,
b) splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu a rozhodčích,
c) aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu
nikdo kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu,
d) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na
hráčské lavice a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a
funkcionářů mužstev),
e) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání
nevstupoval do šatny rozhodčích nikdo kromě rozhodčích, zapisovatele,
delegovaného zástupce řídícího orgánu a osob, kterým to rozhodčí výslovně
dovolí: k tomu určí stálou službu u šatny rozhodčích, která do šatny nevpustí
nikoho bez svolení rozhodčích,
f) podmínky pro činnost pomocných činovníků utkání,
g) službu u vchodů do stadionu, která zajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen
osoby se vstupenkou nebo povolením vstupu v maximálním množství kapacity
stadionu,
h) aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby
v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým
chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání,
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i) zjištění jmen výtržníků a ohlášení rozhodčím, policii, případně přivolání policie
j) vybavení a prostor k ošetření a první pomoci,
k) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu,
okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci,
l) aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev,
rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny k
tomu jsou jejich majitelé povinni požádat hlavního pořadatele o uložení nebo o
určení hlídaného parkovacího místa,
m) bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího
orgánů soutěže po utkání jak na stadionu, tak k dopravnímu prostředku mimo
stadion.
5.

Zajištění utkání Extraligy mužů, případně dalších soutěží, může být dále upřesněno
zvláštním předpisem, např. Standardem extraligového klubu apod.

6.

Nesplnění povinností pořádajícího klubu se považuje za disciplinární provinění a v
určených případech bude trestáno hracími důsledky.

Článek 305
Náležitosti a povinnosti družstev
1.

Náležitostí každého družstva zařazeného do soutěže je aktuální výtisk soupisky
hráčů dle Článku 206, kterou družstvo předkládá na všech svých utkáních.
Nastupuje-li za družstvo hráč, který není uveden na soupisce družstva, předkládá
družstvo soupisku, na níž je hráč uveden (start hráče z „B“ družstva za „A“ družstvo
apod.). Dostaví-li se družstvo bez soupisky, považuje se to za disciplinární provinění
a rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání a vyžádají si od
vedoucího družstva písemné prohlášení v zápisu o utkání, že všichni hráči, kteří
k utkání nastupují, splňují podmínky k nastoupení do utkání dle Soutěžního řádu.

Výklad:
V případě celoplošného užívání EZ v dané soutěži nemusí klub výtisk soupisky
předkládat.
2.

Družstva jsou povinna zejména:
a) dostavit se k utkání,
b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací
doby, na hřiště ve stanoveném počtu hráčů.

3.

Stanoveným počtem hráčů se rozumí:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři,
b) minimálně 5, maximálně 20 hráčů,
c) v případě utkání v minihokejbalu stanovuje minimální počet hráčů řídící orgán
soutěže propozicemi.
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Výklad
Stanovení minimálního počtu hráčů pro zahájení utkání může být upraveno
propozicemi jednotlivých soutěží.

Článek 306
Náležitosti a povinnosti členů družstev
1.

Hráči nemusí před utkáním předložit platné registrační průkazy opravňující je hrát v
příslušném utkání za příslušný klub, hráči však musí být registrováni a uvedeni na
soupisce.

2.

Trenér družstva je povinen:
a) mít na utkání platný trenérský průkaz a předložit jej rozhodčím,
b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a
oprávněnost startu hráčů svého družstva,
c) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,
d) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

3.

Vedoucí družstva je povinen:
e) mít na utkání platný průkaz funkcionáře a předložit jej rozhodčím,
f) vyplnit před utkáním zápis o utkání nebo EZ, zapsat do něj všechny hráče a
předložit zápis spolu se soupiskou (v případě EZ bez soupisky) a průkazy
trenérů a funkcionářů rozhodčím nejpozději 30 minut před utkáním. Po zahájení
utkání již nelze žádného hráče do zápisu o utkání dodatečně dopisovat,
g) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a
oprávněnost startu hráčů svého družstva (v případě EZ tato povinnost odpadá),
h) dostavit se na požádání rozhodčích nebo zástupce řídícího orgánu do šatny
rozhodčích k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení
mimořádných situací apod.,
i) v případě neúčasti kvalifikovaných rozhodčích nebo delegáta utkání zajistit
řízení utkání rozhodčími - laiky podle Článku 308,
j) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách se
zápisem o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s rozhodčími, opsat
si ze zápisu o utkání udělené tresty a další poznámky rozhodčích, týkajících se
jeho klubu, jenž stvrzuje svým podpisem,
k) nahlásit rozhodčím hráče, kteří do utkání nezasáhli (případně je odstranit z EZ
po utkání),
l) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,
m) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

4.

Funkcionář je povinen:
a) mít na utkání platný průkaz funkcionáře a předložit jej rozhodčím,
b) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,
c) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.
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5.

Hráč je povinen:
a) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, dodržovat řády a předpisy ČMSHb, řídit
se pokyny trenéra, vedoucího družstva, kapitána družstva a rozhodčích,
b) dostavit se na vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti,
c) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře řídícího orgánu k dopingové
kontrole.

6.

Kapitán je kromě povinností hráče povinen spolu s trenérem a vedoucím družstva
dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

7.

Nikdo z členů družstev není oprávněn psát do zápisu o utkání nic kromě sestav
družstev a jména hlavního pořadatele. Oprávněné stručné, výstižné a věcné
námitky vedoucích družstev k utkání uvedou rozhodčí v poznámkách, které poté
vedoucí družstva podepíše. Odmítne-li některý z vedoucích družstev podepsat zápis
o utkání, zaznamenají to rozhodčí do zápisu s příslušným vysvětlením. S vedoucím
družstva bude zároveň zahájeno disciplinární řízení.

8.

Vedoucí mužstva musí být osoba starší 18 let.

9.

Trenér a funkcionář družstva může být osoba starší 16 let.

10. Hráče, kteří byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel po
konzultaci s vedoucím družstva ze zápisu vyškrtne (případně odstraní z EZ). Hráč
(brankář) zasáhl do utkání, jestliže se zúčastní hry nebo trestného střílení nebo je
mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné hráče či hráčskou lavici. Jestliže se
náhradní brankář zúčastnil hry nebo trestného střílení, zapisovatel zapíše do zápisu
o utkání čas a stav utkání, kdy nastoupil. Náhradní brankář se však ze zápisu
nevyškrtává.

Článek 307
Kontrola totožnosti
1.

Kapitánu družstva umožní rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem
zjištění jména a příjmení kteréhokoliv hráče družstva soupeře.

2.

Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv hráče nebo hráčů
soupeře. V utkání jsou povinni rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení třetí
třetiny, později vyhoví rozhodčí takovému požadavku, považují-li jej za
odůvodněný.

3.

Kontrolu totožnosti provedou rozhodčí za přítomnosti vedoucích nebo kapitánů
obou družstev takto:
a) kontrolou průkazu totožnosti hráče a porovnáním se skutečností,
b) kontrolovaný hráč je povinen podepsat se do zápisu o utkání (v případě EZ na
zvláštní přílohu, která bude zaslána řídícímu orgánu soutěže),
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c) má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz
totožnosti, pokud jej vlastní. Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost hráče odpovídá,

Výklad
Průkazem totožnosti se rozumí:
občané České republiky: občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas,
diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, jiný cestovní doklad vydaný na
základě mezinárodní smlouvy, námořnická knížka, vojenská knížka,
cizinci: průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských
společenství, průkaz o povolení k pobytu, cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti,
cestovní doklad vydaný na základě mezinárodní smlouvy, identifikační průkaz
vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí, průkaz žadatele o poskytnutí dočasné
ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, průkaz žadatele o udělení
azylu, průkaz povolení k pobytu azylanta, cestovní doklad azylanta.
d) v případě, že není prokázána totožnost hráče, rozhodčí nepřipustí hráče k dalšímu
pokračování utkání a o výsledku rozhodne řídící orgán soutěže,
e) rozhodčímu je povoleno, v případě, že hráč neprokáže svou totožnost v průběhu
nebo po utkání nebo je vznesena námitka proti jeho startu, pořídit fotografii
hráče např. mobilním telefonem, pro případné disciplinární řízení. Fotografování
musí být přítomen kapitán nebo vedoucí družstva a pořízení fotodokumentace
rozhodčí zapíše do zápisu o utkání,
f) pokud hráč odmítne pořízení fotodokumentace, považuje se jeho chování za
přiznání neoprávněného startu v příslušném utkání.
4.

Má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče a není-li si jist svým rozhodnutím,
(aby nepoškodil ani jednu stranu), položí hráči několik otázek typu: adresa bydliště,
škola, sourozenci, rodiče apod. (otázky, které dokáže zodpovědět jen konkrétní
osoba), odpovědi si nechá hráčem (je-li hráč mladší 18 let, spolupodepisuje i
vedoucí družstva) podepsat, nechá hráče utkání sehrát a podá podrobnou zprávu
(včetně otázek a odpovědí a pořízené fotodokumentace) řídícímu orgánu, který
provede vlastní šetření o oprávněnosti startu hráče.

Článek 308
Řízení utkání
1.

K řízení utkání deleguje příslušný orgán rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence
k delegování rozhodčích a pomocných činovníků a jejich počet na jednotlivých
utkáních stanoví v rozpise soutěží řídící orgán soutěže. Klub má právo v průběhu
soutěže požádat písemně příslušnou komisi rozhodčích bez udání důvodu o vetaci
jednoho rozhodčího z nominační listiny příslušné soutěže. Žádost o vetaci projedná
příslušná komise rozhodčích a s konečnou platností rozhodne.

2.

Rozhodčí mají povinnost:
a) dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví
příslušný orgán,
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b) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště, zejména stav branek,
brankových sítí a hrazení a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění závad,
c) zkontrolovat zápis o utkání, průkazy trenérů a funkcionářů, soupisky a ponechat
si je u sebe do konce utkání; na nedostatky upozornit vedoucí družstev,
odstranitelné závady nechat napravit; hráče, kteří nesplňují podmínky startu,
nepřipustit k utkání.

Výklad
V případě EZ rozhodčí soupisky nekontrolují.
d) zahájit utkání včas nástupem obou družstev a rozhodčích,
e) řídit utkání podle pravidel hokejbalu, v předepsaném úboru a výstroji,
f) uvést v poznámkách všechny důležité skutečnosti související s udělenými
vyššími tresty, nebo tresty ve hře nebo utkáním, poznamenat do zápisu o utkání
příjmení, jméno a číslo RP hráče, trenéra nebo funkcionáře, jemuž trest ve hře
udělil, poučit vedoucího dotčeného družstva o zastavení činnosti, oprávněné
námitky vedoucích družstev (Článek 501, bod 9.) a vše si nechá vedoucím
družstva podepsat.
Události, které budou předmětem dalšího řízení, včetně jejich okolností,
rozhodčí po skončení utkání napíše na zadní stranu do Poznámek o utkání a
nechá si je vedoucím družstva, kterého se tyto události týkají (případně oběma
vedoucími družstev) podepsat,

Výklad
V případě použití EZ rozhodčí při udělení trestu ve hře do zápisu číslo RP neuvádějí.
g) na zvláštní příloze zápisu o utkání se vyjádřit k vzneseným námitkám se svým
zdůvodněním,
h) odeslat zápis o utkání, případně další doklady řídícímu orgánu soutěže v termínu
a způsobem stanoveným v rozpise soutěže,
i) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly,
j) hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu soutěže.
3.

Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných rozhodčích a na utkání je
přítomen delegát řídícího orgánu, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradních
rozhodčích nebo ustavením rozhodčích - laiků nebo tím, že sám převezme řízení
utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností.

4.

Nedostaví-li se některý z delegovaných rozhodčích nebo činovníků utkání a na
utkání není přítomen delegát řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci
přítomný delegovaný rozhodčí způsobem stanoveným v předchozím článku.

5.

Nedostaví-li se žádný z delegovaných rozhodčích ani delegát do skončení čekací
doby (Článek 310), je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný rozhodčí. Je-li
přítomno více rozhodčích, přísluší přednostní právo rozhodčímu s vyšší licencí. Majíli stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev.
Není-li přítomen žádný rozhodčí, řídí utkání rozhodčí - laici. Družstva jsou povinna
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se dohodnout na náhradních rozhodčích nebo rozhodčích - laicích a utkání musí být
za řízení těmito rozhodčími odehráno.

Výklad
Pokud se družstva při neúčasti jakýchkoliv rozhodčích vzájemně dohodnou (což
potvrdí v zápise o utkání) na opakování zápasu na stejném hřišti a na novém
termínu, bude jim toto řídícím orgánem soutěže umožněno.
6.

Náhradní rozhodčí a rozhodčí - laici mají všechna práva a povinnosti jako
delegovaní rozhodčí, nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji. Povinnost
hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu soutěže a odeslání originálu
zápisu o utkání přechází v tomto případě na domácí oddíl.

7.

V případě, že se delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) dostaví po zahájení
utkání, převezme (převezmou) ihned řízení utkání. Řídí-li ale již utkání náhradní
rozhodčí s licencí, delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) řízení utkání
nepřebírá (nepřebírají).

8.

V případě, že některý rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v
řízení utkání, rozhodčí nebo delegát vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení
nebo nástupem náhradního rozhodčího.

9.

Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
a) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího,
b) na úřední zákrok orgánů státní správy (policie apod.), takový zákrok nechají
rozhodčí potvrdit v zápise o utkání,
c) pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či
zranění správný počet hráčů.

10. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
a) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem
nebo divákem,
b) z důvodů výslovně uvedených v pravidlech hokejbalu při dodržení postupu
stanoveného pravidly hokejbalu,
c) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu
uvedeného v Článku 302,
d) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem
vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic
nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů,
e) pro opakované vniknutí diváků na hrací plochu,
f) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího.
11. Rozhodčí využije práva předčasného ukončení až za předpokladu, že vyčerpal
veškeré prostředky dohrání utkání a je-li přesvědčen, že utkání nelze již dohrát,
neboť by ztratilo svůj sportovní charakter nebo by bylo ohroženo zdraví aktérů
utkání.
12. V případě, že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s
důvodem zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím) a hlavnímu pořadateli,
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nechají tuto skutečnost oznámit divákům hlasatelem utkání a podrobně popíší v
zápisu o utkání včetně důvodu předčasného ukončení utkání. O výsledku předčasně
ukončeného utkání i o dalších opatřeních rozhodne řídící orgán soutěže.

Výklad
V případě, že utkání bylo předčasně ukončeno, přičemž na dané situaci nenese
odpovědnost ani jedno z družstev (např. utkání nebylo dohráno z důvodu zásahu
tzv. „vyšší moci“ nebo z důvodů uvedených v bodech 9. a), b) a 10. c), d), f), může
řídící orgán soutěže ponechat výsledek dosažený na hřišti v platnosti v případě,
pokud byly odehrány více než dvě třetiny utkání.
V ostatních případech, ale i v případech uvedených výše v tomto výkladu (např.
utkání play-off), kdy jsou z rozehraného utkání odehrány méně než dvě třetiny
hracího času, může řídící orgán nařídit utkání dohrát v náhradním termínu za
předem stanovených podmínek (např. sestavy), případně celé utkání za předem
stanovených podmínek opakovat. Družstva v této situaci mají právo předložit
řídícímu orgánu vzájemnou dohodu o způsobu řešení do tří pracovních dnů ode dne
původního termínu utkání a řídící orgán soutěže je povinen se touto dohodou řídit,
pokud takováto dohoda nemá vliv na vlastní chod soutěže (např. sehrání utkání po
termínové listině).

Článek 309
Hrací doba a doba trestů
1.

Hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena pravidly hokejbalu. Řídící
orgán soutěže může ve své působnosti stanovit hrací dobu odlišně od pravidel
hokejbalu: může upravit délku hrací doby, případně stanoví i doby odpovídající
dvouminutovým, pětiminutovým a desetiminutovým trestům. Pro stanovení odlišné
délky hrací doby a doby trestů si řídící orgán vybere z možností podle bodu 2.
tohoto článku.

2.

Hrací doba, doba trestů a délka přestávek:
hrací doba čistý čas
a) přípravka a žáci
3x12 min
dorost a dospělí
3x15 min
b) přípravka a žáci
dorost a dospělí

doba trestů čistý čas
1, 3, 6 min
2, 5, 10 min

c) Řídící orgán může upravit délku hrací doby takto:
čistý čas
2 x 10, 3 x 10, 2 x 12, 3 x 12, 2 x 15, 3 x 15 min
d) Příslušná doba trestů se určí podle délky jedné třetiny:
délka třetin
délka trestů
délka přestávky
10 min
1, 3, 6 min
5 min
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12 min
15 min

1, 3, 6 min
2, 5, 10 min

5 min
10 min

Výklad
V případě turnajových utkání může řídící orgán využít i kombinaci délky třetiny a
délky trestů (např. délka třetiny 12 minut, délka trestů 2, 5, 10 minut), případně
celkově upravit jednotlivé délky třetin a trestů dle specifik daného turnaje.

Článek 310
Čekací doba
1.

Čekací doba pro soupeře a delegované rozhodčí je 20 minut po stanoveném
začátku utkání a je možné ji čerpat jen v opodstatněných případech.

2.

Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu klubu nebo rozhodčímu zdržení,
zapříčiněné mimořádnou událostí (zpoždění veřejného hromadného dopravního
prostředku, porucha či nehoda autobusu, či minimálně dvou osobních automobilů
družstva cestujícího k utkání, případně jinou mimořádnou událost, která by měla za
příčinu neodehrání utkání), vyčkají přítomní účastníci utkání na jeho příjezd i déle
než čekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po stanoveném začátku utkání (neplatí pro
turnajová utkání).

Výklad
Čekací dobu nelze v žádném případě čerpat např. pro poruchu jednoho auta, jsou-li
v areálu přítomni hráči družstva, kteří již mohou nastoupit k utkání dle pravidel a
řádů ČMSHb.
Řídící orgán soutěže vydá nejpozději 15 dní před zahájením soutěže adresář
družstev s kontaktními telefonními čísly vedoucích družstev a rozhodčích. Tento
adresář slouží k povinnosti oznámení zdržení příjezdu družstva. Oznámení musí být
provedeno telefonicky.
Čekací dobou (20 a 60 minut) se rozumí doba od plánovaného začátku utkání po
skutečné zahájení utkání. Dojde-li k čerpání čekací doby, není provinivšímu se
družstvu umožněno rozcvičení před zahájením utkání.
3.

Jestliže utkání bylo zahájeno po stanoveném začátku o více než 5 minut,
poznamenají tuto skutečnost rozhodčí v zápise o utkání společně s důvodem
zdržení.

4.

Jestliže došlo k čerpání čekací doby vinou některého z družstev nebo pořádajícího
klubu nebo rozhodčích, může být tato skutečnost považována za disciplinární
provinění.

5.

Jestliže došlo k přečerpání časového limitu 60 minut, rozhodne o neuskutečněném
utkání řídící orgán soutěže. Nedostavení se k utkání může mít za následek herní
důsledky a disciplinární projednávání.
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Článek 311
Utkání hraná do rozhodnutí
1.

Za utkání hraná do rozhodnutí (utkání, kde musí být určen vítěz) jsou považována
utkání základní části, play-off, nařízená rozhodující utkání a poslední ze série
utkání, ve kterém musí být rozhodnuto o postupujícím nebo sestupujícím, nebo
v těchto utkáních musí být znám vítěz.

2.

Nerozhodne-li se v utkání hraném do rozhodnutí v normální hrací době, po
pětiminutové přestávce se utkání prodlužuje o 10 minut hry:
a) družstva hájí strany jako na začátku utkání,
b) družstva nastupují do prodloužení v počtu hráčů 5+1 na každé straně, pokud
není z důvodu neodsloužených trestů určeno jinak,
c) všechny neodsloužené tresty pokračují,
d) vhazování se provede na středním bodu,
e) utkání skončí vstřelením branky. Družstvo, které dosáhne branky, bude
prohlášeno vítězem.
f) není-li v prodloužení dosaženo branky, bude uplatněno pravidlo o rozhodujících
samostatných nájezdech střelců
g) jestliže kterékoliv družstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř
prohlášen vítězem daného utkání.

Výklad
V zápasech základní části se utkání prodlužují o 5 minut hry v počtu hráčů 4+1 na
obou stranách. Prodloužení utkání základní části je určeno pro kategorie od dorostu
výše a může být upraveno propozicemi jednotlivých soutěží.
V případě rozhodujícího utkání, které má určit vítěze celé soutěže, se utkání
prodlužuje kontinuálně o časový úsek celé třetiny až do vstřelení vítězné branky.
Případné přestávky jsou dlouhé stejně jako v základní hrací době. Samostatné
nájezdy se tak v těchto utkáních neprovádějí. Propozice jednotlivých soutěží můžou
určit, která případná utkání v nadstavbových částech soutěží se tímto způsobem
mohou hrát.
3.

Není-li rozhodnuto ani v prodloužení, budou provedena samostatná střílení takto:
a) každé družstvo nominuje písemně z hráčů uvedených v zápisu o utkání
maximálně 2 brankáře a 5 různých střelců (jméno a číslo dresu) v pořadí, ve
kterém budou provádět střílení,
b) hráč, jehož trest neskončil před koncem prodloužení, nemůže být nominován k
samostatným střílením a musí zůstat na trestné lavici. Také hráči, sloužící tresty
uložené během samostatných střílení, musí zůstat na trestné lavici až do
ukončení utkání,
c) po provedení nominace mohou být hráči nahrazeni pouze v případě zranění
nebo trestu. Náhradník bude zařazen na poslední místo střeleckého pořadí,
d) není-li družstvo před zahájením nebo v průběhu samostatných střílení schopno
nominovat 5 různých střelců, je utkání ukončeno pro nedostatečný počet hráčů.

28 |SOUTĚŽNÍ ŘÁD

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

n)

Provinivší družstvo bude následně disciplinárně postihnuto a o utkání rozhodne
řídící orgán podle ustanovení článku 401 tohoto řádu,
rozhodčí povolá kapitány družstev do středu hrací plochy k provedení losu mincí
pro započetí střílení. Vítěz losu má právo volby, zda jeho družstvo střílí první
nebo druhé,
brankáři budou hájit stejnou branku jako na začátku utkání a mohou být
střídáni po každém střílení,
střílení se provádějí v souladu s pravidlem 508 pravidel hokejbalu,
hráči obou družstev provádějí střílení střídavě až do vstřelení rozhodující
branky. Zbývající střílení se neprovádějí,
jestliže výsledek zůstane nerozhodný po pěti stříleních každého družstva, střílení
budou pokračovat tie-breakem po jednom hráči z každého družstva, se stejnou,
novou nebo částečně změněnou nominací pěti střelců uvedených v pořadí
střílení, která zahájí druhé družstvo. Utkání bude ukončeno, jakmile duel dvou
střelců přinese rozhodující výsledek. Bude-li třeba, tie-breaková série bude
opakována, opět s vystřídáním družstva zahajujícího střílení,
zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a
dosažených branek,
pouze rozhodující branka se započítá do výsledku utkání. Bude připsána
příslušnému střelci a brankáři,
tresty brankáře, které mají být odslouženy jiným hráčem jeho družstva, se
týkají nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě provádět,
menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu, např. pro neopodstatněnou
žádost o měření, se týká nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě
provádět,
jestliže některé družstvo odmítne účast na samostatných stříleních, utkání bude
prohlášeno pro toto družstvo za prohrané. Jestliže hráč odmítne provést své
střílení, bude toto prohlášeno za neúspěšné.

Výklad
V zápasech základní části či jiných utkáních daných propozicemi, se samostatná
střílení provádějí v první fázi ve třech hráčích na každé straně viz článek 401.

Článek 312
Střelecká soutěž
1.

Střelecká soutěž bude provedena takto:
a) střelecká soutěž se provádí v sériích sestávajících ze dvou kol a se střídáním
družstva zahajujícího střílení. Pořadí sérií je dáno číselným turnajovým
systémem (viz příloha soutěžního řádu), čísla družstev budou vylosována.
Domácí družstvo, uvedené v číselném systému vlevo (na prvním místě), bude
mít volbu hráčské lavice, barvy dresu a zahájí střílení v prvním kole,
b) každé družstvo nominuje písemně 2 brankáře a 5 střelců (jméno a číslo dresu)
v pořadí provedení střílení,
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Výklad
V zápasech základní části či jiných utkáních daných propozicemi, družstvo nominuje
písemně 2 brankáře a 3 střelce, viz článek 401.
c) hráči se zastavenou činností se nesmějí zúčastnit střelecké soutěže,
d) po provedení nominace mohou být hráči nahrazeni jen v případě zranění nebo
trestu. Náhradník bude zařazen na poslední místo střeleckého pořadí,
e) brankáři budou hájit branku bližší k hráčské lavici jejich družstva a mohou být
střídáni po každém střílení,
f) střílení se provádějí v souladu s pravidlem 508 pravidel hokejbalu,
g) střelci obou družstev provádějí střílení střídavě,
h) umístění družstev je dáno vyšším počtem vstřelených branek,
i) v případě rovnosti se dvoukolové série opakují až do rozhodnutí konečného
umístění družstev,
j) zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a
dosažených branek,
k) vstřelené branky platí jen pro střeleckou soutěž a nezapočítávají se do jiné
statistiky,
l) trest brankáře, který má být odsloužen jiným hráčem jeho družstva, se týká
střelců nominovaných k provádění střílení,
m) menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu pro neopodstatněnou žádost o
měření se týká střelců nominovaných k provedení střílení,
n) jestliže družstvo odmítne účast ve střelecké soutěži, bude prohlášeno za
poražené. Jestliže hráč odmítne provést střílení, bude toto prohlášeno za
neúspěšné.
2. Řídící orgán soutěže může zejména v krátkodobých soutěžích nařídit konání
střelecké soutěže po skončení každého utkání pro případ, že by ke stanovení
pořadí nepostačily výsledky utkání.
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HLAVA IV.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH
Článek 401
Výsledky utkání
1.

Při tříbodovém systému jsou body udělovány takto:
a) tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,
b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skončení základní
hrací doby,
c) dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo samostatných
stříleních k určení vítěze,
d) za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod.

2.

Pokud skončí utkání tříbodového systému nerozhodně v základní hrací době
základní části soutěže, po prodloužení v základní části soutěže nebo části soutěže,
jejíž výsledky se započítávají do tabulky této soutěže, následují samostatná střílení
k určení vítěze utkání:
a) samostatná střílení se uskuteční na obou stranách hřiště,
b) samostatná střílení začínají se třemi různými střelci z každého družstva
provádějícími nájezdy střídavě. Hráči nemusí být předem nominováni.
Oprávněni účastnit se střílení jsou čtyři brankáři a všichni hráči z obou družstev
zapsaní v oficiálním zápisu o utkání s výjimkou upřesnění v odstavci c),
c) hráč, jehož trest neskončil před koncem prodloužení, se nemůže zúčastnit
samostatných střílení a musí zůstat na trestné lavici nebo v šatně. Také hráči,
odpykávající tresty uložené během samostatných střílení, musí zůstat na trestné
lavici nebo v šatně až do skončení utkání,
d) rozhodčí povolá kapitány družstev k losování mincí k určení družstva
zahajujícího samostatné střílení. Vítěz losování bude mít právo volby, zda jeho
družstvo bude provádět samostatné střílení první nebo druhé,
e) brankáři hájí stejnou branku jako na začátku utkání,
f) brankáři obou družstev se mohou střídat po každém střílení,
g) samostatná střílení se provádějí v souladu s pravidlem 508 pravidel hokejbalu,
h) hráči obou družstev provádějí střílení střídavě až do vstřelení rozhodující
branky. Zbývající střílení se neprovádějí,
i) jestliže je po třech samostatných stříleních každého družstva výsledek stále
nerozhodný, pokračuje se střílením po jednom hráči z každého družstva se
stejnými nebo novými hráči a s vystřídáním družstva zahajujícího střílení. Utkání
bude ukončeno, jakmile souboj dvou hráčů přinese rozhodnutí,
j) zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením hráčů, brankářů a
dosažených branek,
k) do výsledku utkání se započítává pouze rozhodující branka. Bude připsána
hráči, který ji vstřelil a příslušnému brankáři,
l) jestliže družstvo odmítne účast v samostatných stříleních k určení vítěze utkání,
bude utkání pro toto družstvo prohlášeno za prohrané a druhému družstvu se
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přiznají 3 body za vítězství. Jestliže hráč odmítne provést střílení, bude střílení
pro jeho družstvo prohlášeno za neproměněné.
3.

Kontumační výsledek znamená přiznání tří bodů neprovinivšímu se družstvu. Do
tabulky se započítá poměr branek 5:0 v neprospěch provinivšího se družstva. Jestliže
družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na
hřišti příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za
kontumační výsledek. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání
poměru branek 0:5 v neprospěch obou družstev, body se nepřiznají nikomu.

Výklad
O případném zachování statistických údajů (menší tresty, góly, asistence atd.)
z odehraných, avšak následně kontumovaných utkání, rozhoduje řídící orgán
soutěže.
V případě udělení vyšších trestů tyto tresty zůstávají v platnosti.
4.

O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo předčasně ukončeno nebo
bylo zahájeno po čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění některého
z družstev, rozhodne řídící orgán soutěže. Při provinění některého z družstev
posoudí tento orgán závažnost provinění a může:
a) vynést kontumační výsledek (bod 3.),
b) odečíst družstvu, které se provinilo, příslušný počet bodů podle zvoleného
bodového systému bez zvýhodnění jiného družstva.

5.

Za provinění některého z družstev, které je trestáno podle bodu 3., se považuje
zejména:
a) přeložení utkání bez souhlasu řídícího orgánu soutěže,
b) nenastoupení k utkání z viny družstva,
c) nepřipravené hřiště z viny pořádajícího klubu,
d) nastoupení k utkání po čekací době,
e) neoprávněný start hráče nebo hráčů,
f) odmítnutí kontroly totožnosti hráče nebo hráčů,
g) zneužití soupisky, nastoupení k utkání bez soupisky,
h) předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev nebo pořádajícího klubu,
i) vystoupení družstva ze soutěže.

6.

Jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo zahájeno po čekací době nebo bylo
předčasně ukončeno z viny obou družstev, postihnou se hracími důsledky obě
družstva (kontumačním výsledkem 0:5 s možným odečtením příslušného počtu
bodů podle zvoleného bodového systému oběma družstvům). Uvedená provinění
jsou současně důvodem k zahájení disciplinárního jednání podle disciplinárního
řádu.

7.

Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna
svá utkání v době zastavení činnosti, není-li trest vykonán odečtením bodů družstvu
(družstvům) podle Disciplinárního řádu.
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8.

Při narušení ustanovení pravidel hokejbalu, soutěžního řádu a rozpisu soutěže,
nebo v případech, jejichž důsledky by mohly narušit průběh soutěží nebo ohrozit
dobrou pověst svazu, má řídící orgán právo rozhodnout o výsledku utkání, případně
o jeho anulování nebo kontumování, i když nebyly podány námitky.

Článek 402
Vystoupení a vyloučení ze soutěže
1.

Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno a:
a) odehrálo méně než třetinu utkání soutěže nebo její dlouhodobé části (dále jen
soutěže), dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se
nezapočítávají,
b) odehrálo více než dvě třetiny utkání soutěže, zbývající výsledky družstva v
soutěži se kontumují ve prospěch soupeřů a do soutěže se výsledky takového
družstva započítají,
c) odehrálo nejméně třetinu a nejvíce dvě třetiny utkání soutěže, řídící orgán
soutěže určí, zda se postupuje podle odstavce a) nebo b).

Výklad
Do odehraných utkání se započítávají i utkání, která byla v předchozím průběhu
soutěže kontumována.
2.

Tři kontumační výsledky v jedné sezóně mají za následek vyloučení družstva ze
soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Do počtu tří se nezahrnují
kontumační výsledky v době zastavení činnosti družstva.

Výklad
Řídící orgán soutěže má právo zvýšit počet kontumačních výsledků rozhodných pro
vyloučení ze soutěže na maximální počet pěti. Tato možnost je dána řídícímu
orgánu soutěže v případě, že hrací systém předepisuje týmům dvojutkání (tzn. dvě
utkání se stejným soupeřem v jednom dni). Počet kontumačních výsledků
rozhodných pro vyloučení ze soutěže musí být přesně stanoven v rozpisu příslušné
soutěže.
3.

Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do
soutěže v témže ročníku vrátit a považuje se za sestupující. Hráči družstva mají
zastaveny přestupy do vyrovnání finančních závazků družstva.

Článek 403
Určení pořadí družstev
1.

Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a její části stanoví rozpis soutěží,
kterým může být na začátku soutěže nebo její části přidělena družstvu (družstvům)
bodová bonifikace podle předchozího umístění.
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2.

Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část, se určí podle:
a) počtu bodů,
b) brankového rozdílu,
c)
většího počtu vstřelených branek.

3.

Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do
téže skupiny soutěže se určí:
a) podle celkového počtu bodů,
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno
výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy (v případě rovnosti bodů tří
nebo více družstev se jejich pořadí stanoví pomocí zvláštní tabulky, sestavené z
výsledků utkání sehraných mezi těmito družstvy),
c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak rozhoduje
rozdíl branek z utkání sehraných mezi těmito družstvy a družstvo s větším
kladným rozdílem nebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí,
d) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek ze vzájemných utkání, pak vyšší
pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek ze vzájemných
utkání,
e) jestliže rovnost trvá nadále, pak rozhoduje rozdíl branek ze všech utkání
sehraných ve skupině, pokud družstva v rovnosti hrála se stejnými soupeři,
f) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí
získá družstvo s větším počtem vstřelených branek ze všech utkání,
g) jestliže dvě družstva zůstávají podle všech výše uvedených kritérií v rovnosti po
svém posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude
prodlouženo podle pravidla pro play-off utkání (Článek 311),
h) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší
soutěže, o udržení a o sestup nelze určit podle bodu a) až g), bude v
dlouhodobé soutěži nařízeno rozhodující utkání podle Článku 311 (řídící orgán
určí místo utkání a pořádající klub), v krátkodobé soutěži se uskuteční střelecká
soutěž podle Článku 312, bodu 1., pokud již neproběhla podle Článku 312, bodu
2,
i) nerozhodne-li o konečném pořadí nepostupujících či nesestupujících družstev
žádné z výše uvedených kritérií, může řídící orgán o konečném pořadí
rozhodnout
• nařízením o sehrání rozhodujícího utkání,
• losem,
• ponecháním shodného pořadí.

4.

Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin téže soutěže se určí:
a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání (bodový koeficient),
b) při rovnosti průměrného počtu bodů dvou nebo více družstev se postupuje jako
v odst. 3, pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství
vzájemných utkání,
c) nelze-li určit pořadí podle odstavce a) a b), rozhoduje o pořadí vyšší průměrný
brankový rozdíl na jedno utkání, případně větší průměrný počet vstřelených
branek na jedno utkání,
d) pokud pořadí nelze určit podle odstavce a) až c), postupuje se podle bodu 3 h).
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HLAVA V.
OPRAVNÉ JEDNÁNÍ
Článek 501
Námitky
1.

Proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a směrnic ČMSHb nebo
porušením pravidel hokejbalu může klub podat námitku.

2.

Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat řídícímu orgánu
soutěže:
a) v krátkodobých soutěžích písemně vedení soutěže nejpozději do 30 minut po
skončení utkání,
b) v dlouhodobých soutěžích je nutno námitku odeslat doporučenou poštou nebo
elektronicky řídícímu orgánu soutěže nejpozději třetí pracovní den po utkání;
klub ve stejné lhůtě odešle kopii námitky straně, proti které se námitky podávají
a doklad o odeslání přiloží k originálu námitek. Toto platí pouze pro skutečnosti,
které se odehrály v době od podpisu zápisu o utkání do odjezdu mužstva
z areálu. Skutečnosti známé do podpisu zápisu o utkání vedoucími družstev
oznámí vedoucí družstva rozhodčímu (viz. bod 9).

3.

Námitka v dlouhodobé soutěži, zasílaná doporučenou poštou nebo elektronicky
musí obsahovat:
a) název a adresu podávajícího klubu,
b) označení řídícího orgánu soutěže, kterému se podává,
c) stranu, proti které se námitka podává,
d) označení důvodu námitky, vylíčení případu, označení důkazů a svědků,
e) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá,
f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení,
g) doklad o zaslání kopie námitky protistraně,
h) jména, příjmení, adresy a funkce v klubu dvou osob oprávněných zastupovat
klub a podpis osoby oprávněné podle stanov klubu jednat jménem klubu.

4.

Námitka zaslaná poštou nebo elektronicky musí být doložena peněžitým vkladem ve
výši:
a) všechny soutěže
500 Kč

5.

Strana, proti které se námitka podává, je povinna zaslat své vyjádření k námitce
nejpozději třetí pracovní den od obdržení kopie námitky. Neučiní-li tak, je možné
námitku projednat bez jejího vyjádření.

6.

Námitku v dlouhodobých soutěžích projednává řídící orgán soutěže co nejdříve,
nejpozději do 30 dní od doručení. V krátkodobých soutěžích projednává námitku
vedení soutěže v termínu dostatečném pro případnou nápravu.

7.

Námitka nesplňující ustanovení tohoto řádu nebude projednána.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD | 35

8.

Námitku lze vzít zpět před začátkem jejího projednávání.

9.

Námitky proti skutečnostem známým během utkání nebo ihned po utkání (stručné,
věcné a výstižné) rozhodčí na žádost vedoucího družstva zaznamenají do zápisu o
utkání a nechají si ji vedoucím družstva podepsat, jinak je orgán projednávající
námitku nebude brát v úvahu.
Vedoucí družstva může námitku uplatnit výhradně před podpisem zápisu o utkání
proti:
a) vybavení hřiště a příslušenství hřiště,
b) startu některého hráče soupeřova družstva,
c) výstroji hráčů soupeřova družstva,
d) neregulérnímu průběhu utkání (např. že se část utkání odehrála za snížené
viditelnosti, špatných povětrnostních podmínek, na hřišti nezpůsobilém
k utkání).

10. Vedoucí družstva nemůže vznést námitky proti výkonu rozhodčího. Připomínky
k výkonu rozhodčího a uděleným trestům lze uplatnit formou stížnosti u komise
rozhodčích příslušného řídícího orgánu.
Rozhodčí je povinen na zadní straně zápisu nebo v EZ (případně na příloze
k zápisu) uvést všechny rozhodné okolnosti, vyjádří se zejména:
a) k námitkám,
b) k uděleným trestům ve hře,
c) k přestupkům, o kterých ho informoval delegát utkání,
d) k opatřením přijatým v průběhu utkání vůči příslušníkům družstev,
e) ke svým závažným rozhodnutím a ke sporným herním situacím,
f) k důvodu pozdního zahájení utkání a případnému důvodu čerpání čekací doby,
g) k poznámkám o případných zraněných hráčích v utkání (zaviněné či nezaviněné
zranění, zda hráč dohrál apod.).
V případě, že není důvodu k uvedení poznámek na zadní stranu zápisu o utkání,
zapíše rozhodčí na zadní stranu „BEZ POZNÁMEK“. Veškerá poznámky uvedené na
zadní straně zápisu nebo v EZ (případně na příloze k zápisu) o utkání musí
podepsat oba rozhodčí a vedoucí družstev.
11. Námitka proti technickým chybám rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek
dosažený na hřišti.
12. Orgán projednávající námitku učiní závěr, zda je námitka oprávněná či nikoliv. Při
oprávněnosti námitky současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek
jednání se podávajícímu klubu sdělí písemně do 8 dnů od projednání.
13. Funkcionář, který je členem jedné ze stran, nemůže rozhodovat o námitce ani se
zúčastnit rozpravy orgánu.
14.

Je-li námitka oprávněná, byť jen zčásti, vklad se nevrací. Byla-li námitka vzata zpět
před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh řídícího orgánu soutěže.
Jestliže je námitka shledána jako neoprávněná, je podávající klub povinen uhradit
protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou.
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Článek 502
Odvolání
1.

Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) může podat odvolání proti
rozhodnutí nižšího orgánu (dále jen rozhodnutí) k příslušné Odvolací komisi.

2.

Odvolací komisi ustanovuje svaz nebo jeho nižší organizační složka v oblasti její
působnosti. V odvolací komisi vždy zasedají minimálně tři členové. Jako člen
Odvolací komise nemůže rozhodovat funkcionář, který rozhodoval jako člen nižšího
orgánu.

3.

Odvolání je nutno podat písemně nebo elektronicky (e-mailem) nejpozději do 15
dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek
na zaplacení vyměřených částek v původním rozhodnutí jednotlivce a kolektivu.
Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání.

Výklad
V případě odvolání se družstva proti rozhodnutí řídícího orgánu v době vyřazovací
části soutěže může být ve specifických případech tato lhůta ponížena až na 2 dny
s ohledem na dodržení termínové listiny. O tomto možném zkrácení lhůty však musí
být družstvo obeznámeno v rámci tohoto rozhodnutí řídícího orgánu.
4.

V případě odvolání se kolektivu proti rozhodnutí nižšího orgánu, kdy je tomuto
kolektivu zároveň udělená pokuta vyšší než 10% ze sazebníku pokut pro kolektivy
(tj. vyšší než 5 000 Kč), je projednání možné i po zaplacení části finanční pokuty v
minimální výši 10% (5 000 Kč) spolu s peněžitým vkladem pro odvolání.

5.

Odvolání musí obsahovat:
a) jméno nebo název a adresu navrhovatele,
b) označení řídícího orgánu, kterému se podává,
c) označení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává,
d) označení důvodu odvolání,
e) konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá,
f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení,
g) je-li navrhovatelem kolektiv, jména, příjmení, adresy a funkce dvou osob
oprávněných zastupovat navrhovatele ve věci odvolání; jedná-li se o organizaci,
razítko navrhovatele a podpis osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele,
h) je-li navrhovatelem jednotlivec, jeho podpis.

6.

Odvolání musí být doloženo peněžitým vkladem ve výši:
a) všechny soutěže
500 Kč

7.

Odvolací komise projedná odvolání co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení.
Odvolací komise přezkoumá rozhodnutí a postup orgánu, který ho vydal. V případě
potřeby uskuteční vlastní šetření. Navrhovatel má právo zúčastnit se projednávání
odvolání nebo k jednání vyslat zplnomocněného zástupce. Odvolací komise je
povinna pozvat navrhovatele k účasti na jednání elektronicky.
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8. Navrhovatel má povinnost do 5 dnů od oznámení termínu jednání zaslat vyrozumění
na adresu Odvolací komise o jeho účasti na jednání. V případě, že tak neučiní,
vystavuje se disciplinárnímu postihu.

Výklad
V případě projednávání odvolání může být třicetidenní lhůta z bodu 7 tohoto článku
v době vyřazovací části soutěže ve specifických případech ponížena až na 2 dny. O
tomto možném zkrácení lhůty však musí být družstvo obeznámeno písemně
(elektronickou cestou). Lhůta pro navrhovatele o jeho účasti na jednání se pak
ponižuje až na jeden den, o tomto však musí být písemně (elektronickou cestou)
vyrozuměn. Totéž platí pro případnou omluvu z jednání (bod 15. tohoto článku).
9.

Odvolání nesplňující ustanovení tohoto řádu nebude projednáno.

10. Odvolání lze vzít zpět před začátkem jeho projednávání.
11. Odvolací komise potvrdí rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a
správné. Odvolací komise rozhodnutí změní nebo zruší, pokud dojde k závěru, že je
v rozporu s všeobecně závaznými předpisy, sportovně technickými předpisy nebo
jinými předpisy, případně v rozporu s všeobecnou morálkou. Odvolací komise je
oprávněna vrátit věc k novému projednání orgánu, který přijal rozhodnutí, ten je
povinen se řídit v novém rozhodnutí doporučením Odvolací komise. Odvolací
komise také může rozhodnutí nižšího orgánu zpřísnit, je-li tato změna v souladu
s předpisy a řády.
12. Rozhodnutí Odvolací komise o odvolání je konečné.
13. Z jednání Odvolací komise o odvolání se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné
údaje o průběhu jednání a závěr přijatý řídícím orgánem. Vyrozumění o rozhodnutí
Odvolací komise o odvolání musí být vyhotoveno písemně a předané přímo
navrhovateli (v případě fyzických osob i mateřskému klubu) po jednání nebo
zaslané navrhovateli doporučenou poštou nebo elektronicky (e-mailem) nejpozději
do 15 dnů od vydání rozhodnutí.
14. Peněžní vklad se navrhovateli vrací, pokud Odvolací komise změnila nebo zrušila
rozhodnutí nebo pokud věc vrátila k novému projednání orgánu, který přijal
rozhodnutí. Bylo-li odvolání vzato zpět před projednáváním, vklad se nevrací.
Jestliže je odvolání shledáno jako neoprávněné, je navrhovatel povinen uhradit
protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s odvoláním. Navrhovateli se
rovněž peněžní vklad nevrací, pokud Odvolací komise rozhodnutí nižšího orgánu
zpřísnila nebo zamítla.
15. Na vyzvání Odvolací komise je na její jednání povinna se dostavit každá osoba nebo
kolektiv, pokud tak neučiní, vystavuje se disciplinárnímu postihu. Omluvit se z
jednání Odvolací komise je možné nejpozději 3 dny před zahájením jednání.
Omluva musí být zaslána elektronicky (e-mailem) na adresu Odvolací komise a
musí obsahovat důvod omluvy z jednání. Odvolací komise má právo jednání z
důvodu omluvy jedince nebo kolektivu odročit, případně jednání Odvolací komise
provést elektronickou cestou.
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16. Každý jedinec nebo kolektiv je povinen poskytnout Odvolací komisi součinnost, v
opačném případě se vystavuje disciplinárnímu postihu.
17. Jedinec nebo kolektiv, který je Odvolací komisí předvolán k jednání jako svědek
nebo jinak důležitá osoba pro jednání, má nárok na proplacení cestovních nákladů,
za předpokladu dodržení vnitřních směrnic ČMSHb pro jejich vyplacení. Toto
ustanovení se nevztahuje na navrhovatele odvolání a jím navržené a přizvané
osoby k jednání.
18. Odvolání může také podat jednotlivec nebo kolektiv, na kterého se rozhodnutí
nižšího orgánu nevztahuje, má-li za to, že rozhodnutím nižšího orgánu mohlo dojít
k poškození dobrého jmena ČMSHb, je-li v rozporu s řády nebo předpisy ČMSHb
nebo je-li tímto rozhodnutím poškozeno právo v rámci rozhodování nižšího orgánu
některé z dotčených stran.

Článek 503
Přezkoumání rozhodnutí
1.

Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím
ustaveného orgánu. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo
rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, směrnicemi a řády ČMSHb. K projednání
si může vyžádat stanovisko orgánu, který vydal zkoumané rozhodnutí. Při
přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání. V případě podezření
porušení stanov nebo řádů lze podat oznámení předsednictvu ČMSHb, resp.
kontrolní komisi. Konečným přezkumným orgánem je Valná hromada svazu.
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Příloha
Systém hry každý s každým
Pro 3 a 4 družstva
I. kolo
II. kolo
III. kolo

1-4
4-3
2-4

2-3
1-2
3-1

Pro 5 a 6 družstev
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo

1-6
6-4
2-6
6-5
3-6

2-5
5-3
3-1
1-4
4-2

3-4
1-2
4-5
2-3
5-1

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

Pro 7 a 8 družstev
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

Pro 9 a 10 družstev
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
IX. kolo

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

Pro 11 a 12 družstev
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
XI. kolo
X. kolo
XI. kolo

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12
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6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

Pro 13 a 14 družstev
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
IX. kolo
X. kolo
XI. kolo
XII. kolo
XIII. kolo

1-14
14-8
2-14
14-9
3-14
14-10
4-14
14-11
5-14
14-12
6-14
14-13
7-14

2-13
9-7
3-1
10-8
4-2
11-9
5-3
12-10
6-4
13-11
7-5
1-12
8-6

3-12
10-6
4-13
11-7
5-1
12-8
6-2
13-9
7-3
1-10
8-4
2-11
9-5

4-11
11-5
5-12
12-6
6-13
13-7
7-1
1-8
8-2
2-9
9-3
3-10
10-4

5-10
12-4
6-11
13-5
7-12
1-6
8-13
2-7
9-1
3-8
10-2
4-9
11-3

6-9
13-3
7-10
1-4
8-11
2-5
9-12
3-6
10-13
4-7
11-1
5-8
12-2

7-8
1-2
8-9
2-3
9-10
3-4
10-11
4-5
11-12
5-6
12-13
6-7
13-1

2-15
10-8
3-1
11-9
4-2
12-10
5-3
13-11
6-4
14-12
7-5
15-13
8-6
1-14
9-7

3-14
11-7
4-15
12-8
5-1
13-9
6-2
14-10
7-3
15-11
8-4
1-12
9-5
2-13
10-6

4-13
12-6
5-14
13-7
6-15
14-8
7-1
15-9
8-2
1-10
9-3
2-11
10-4
3-12
11-5

5-12
13-5
6-13
14-6
7-14
15-7
8-15
1-8
9-1
2-9
10-2
3-10
11-3
4-11
12-4

6-11
14-4
7-12
15-5
8-13
1-6
9-14
2-7
10-15
3-8
11-1
4-9
12-2
5-10
13-3

7-10
15-3
8-11
1-4
9-12
2-5
10-13
3-6
11-14
4-7
12-15
5-8
13-1
6-9
14-2

Pro 15 a 16 mužstev
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
IX. kolo
X. kolo
XI. kolo
XII. kolo
XIII. kolo
XIV. kolo
XV. kolo

1-16
16-9
2-16
16-10
3-16
16-11
4-16
16-12
5-16
16-13
6-16
16-14
7-16
16-15
8-16

8-9
1-2
9-10
2-3
10-11
3-4
11-12
4-5
12-13
5-6
13-14
6-7
14-15
7-8
15-1
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REGISTRAČNÍ ŘÁD
HOKEJBALU
2018
Aktualizace 1.1.2019
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Článek 1
Základní ustanovení
1.

Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle
tohoto řádu.

2.

Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb, který stanoví jeho příslušnost
(členství) k určitému klubu, oddílu či jinému subjektu (dále jen klub) oprávněnému
zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných v rámci ČMSHb.

3.

Hráč může být registrován pouze za jeden klub a případně vlastnit pouze jeden
registrační průkaz (s výjimkou ustanovení o hostování mezi soutěžemi - střídavém
startu). Hráč nesmí být zároveň registrován v zahraniční hokejbalové asociaci. Hráči
může být registrován (případně mu vystaven registrační průkaz) nejdříve v den,
kdy dovrší věk 4 let.

Aktualizováno 1.1.2019.
4.

Registraci provádí Matriční komise ČMSHb nebo její odloučené registrační
pracoviště v RSHb (dále jen registrační orgán).

5.

Nejvyšším registračním orgánem je Matriční komise ČMSHb.

6.

Jestliže požádá o registraci hráč, který je cizím státním příslušníkem, předloží
registračnímu úseku ČMSHb vyjádření příslušného národního hokejbalového svazu,
popřípadě ISBHF, že není registrován v jiné zahraniční hokejbalové asociaci.

7.

Předsednictvo ČMSHb může určit soutěže nebo věkové kategorie, na něž se tento
řád nevztahuje.

Článek 2
Podklady pro registraci
1.

Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis "PŘIHLÁŠKA K
REGISTRACI" s tímto obsahem:
•
jméno, příjmení, rodné číslo,
•
bydliště, PSČ,
•
telefon a e-mail,
•
zvolená délka platnosti registrace dle Článku 3, bod 2. (u hráčů starších 18
let),
•
název klubu, za který chce být hráč registrován, kód ČMSHb (identifikační
číslo klubu, přidělené registračním úsekem),
•
souhlas klubu s registrací (razítko a podpis),
•
podpis hráče, u hráčů mladších 15 let i souhlas zákonného zástupce.

2.

K řádně vyplněné přihlášce k registraci musí být přiložen doklad o zaplacení
registračního poplatku.
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3.

Pro registraci hráče musí být přiložena fotografie v elektronické formě, případně
fotografie velikosti 4,5 cm x 3,5 cm (průkazová) odpovídající jeho věku a podobě.
Fotografie musí být na rubové straně čitelně označena jménem, příjmením a
rodným číslem. Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů
odpovídá registrovaný a klub. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je
disciplinárním proviněním.

4.

Přihláška včetně všech příloh se zašle doporučeně poštou nebo předá osobně
registračnímu úseku v jednom vyhotovení.

5.

Jsou-li podklady bez závad, Matriční úsek ČMSHb provede registraci hráče
nejpozději do 14 dnů od doručení podkladů a informaci zašle elektronickou cestou
hráči nebo zástupci klubu, za nějž je hráč registrován.

Výklad:
Tiskopis přihláška k registraci je řádně vyplněn, obsahuje-li variantu platnosti,
jméno a příjmení registrovaného, jeho vlastnoruční podpis, rodné číslo, bydliště,
kontaktní údaje, název klubu, kód ČMSHb, podpis funkcionáře klubu, razítko klubu.
Přiložená fotografie musí být barevná buď v elektronické formě, anebo o velikosti
3,5 x 4,5 cm (průkazová) ne starší dvou let. K registraci nemohou být použity ani
různé výřezy z “rodinných” fotografií.
6.

Registrační orgán založí přihlášku k registraci podle registračního čísla do centrální
kartotéky.

7.

Nečitelné nebo chybně vypsané podklady (např. neodpovídající fotografie, chybějící
podpis, chybné rodné číslo, dvojitá registrace apod.) budou vráceny zpět,
registrační poplatek propadá.

8.

Matriční komise je oprávněna na žádost klubů zhotovovat seznamy jejich hráčů,
kteří jsou registrováni v IS ČMSHb.

Článek 3
Registrace hráče a registrační průkaz
1.

Registračním průkazem se prokazuje pouze trenér, funkcionář, případně delegát
utkání v případech stanovených předpisy a řády ČMSHb.

2.

Platnost a poplatek za registraci hráče:

věk
Do 18 let
Nad 18 let

platnost

poplatek

5 sezón
1 sezóna
5 sezón

100 Kč
200 Kč
500 Kč
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Výklad
Pro posouzení výše registračního poplatku je rozhodující datum podání žádosti o
registraci Matriční komisi ČMSHb.
3.

Registrace hráče má platnost do 30. 6. poslední sezóny zvolené varianty platnosti
dle Článku 3, bod 2. První sezónou se rozumí sezóna, ve které je průkaz vystaven.
U hráčů do 18 let, je platnost registrace maximálně do 30. 6. sezóny, ve které hráč
dovrší věk 18 let.

Výklad
Průkazy pro hráče vydané před platností tohoto řádu mají zachovanou platnost tak,
jak byly vystaveny.
4.

Uplynutím platnosti registračního průkazu vydaného v minulosti nekončí registrace
hráče za klub (hráč ale po uplynutí platnosti registračního průkazu nesmí nastoupit
k žádnému soutěžnímu utkání až do obnovy registrace). Obnova registrace se
provádí na základě vyplněného formuláře s údaji dle Článku 2, a to formou zápisu
do IS s nahráním nové fotografie a poplatkem jako u prvotní registrace.

5.

Matriční komise fyzicky registrační průkaz hráčům nevystavuje, registrační průkaz
je vystavován pouze trenérům, funkcionářům a delegátům utkání, v případě zájmu
může hráč (rozhodčí) požádat Matriční úsek o jeho vystavení za poplatek 100,- Kč.

6.

V případě ztráty, změny jména nebo odcizení lze vytvořit duplikát případně
vydaného registračního průkazu za poplatek 300,- Kč. O vystavení duplikátu požádá
hráč, trenér, funkcionář, delegát nebo rozhodčí vyplněním formuláře, kde bude
uveden přesný důvod žádosti. Vytvořením duplikátu se nemění jeho původní
platnost.

7.

O změnu zapsání údajů v registraci požádá registrovaný hráč, trenér, funkcionář,
rozhodčí nebo delegát v případě, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či
zásadní změně podoby na fotografii. Tato výměna se provádí bezplatně.

8.

Matriční komise je povinna před koncem daného soutěžního ročníku - na žádost
klubů - zhotovovat seznamy jejich hráčů, kteří jsou registrováni v IS ČMSHb a končí
jim platnost registrace.

Článek 4
Změny v registraci
1.

Změny v registraci lze provést v případě:
a) přestupu nebo hostování hráče,
b) zrušení klubu,
c) změny názvu klubu.
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2.

Podmínky, za nichž hráč může přestoupit do nového klubu nebo v něm hostovat,
řeší Přestupní řád hokejbalu. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném klubu,
zůstává hráč registrován za mateřský klub. O hostování se provede záznam v IS
ČMSHb. Pokud klub zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, registrace
hráče se neruší a hráč má právo přestoupit do nového klubu.

3.

Změna registrace hráče nebo funkcionáře (zapsání změny do IS) se provede také
v případě jakékoli změny názvu klubu (mimo případu dle Článku 203, bodu 3. e)
Organizačního řádu členských klubů ČMSHb). Poplatek za změnu názvu klubu
v případě žádosti o vydání registračního průkazu je 100,- Kč.

4.

Při sloučení klubů se postupuje jako při změně názvu klubu.

Článek 5
Zrušení registrace
1.

Návrh na zrušení registrace podává registrovaná osoba písemně, podobně návrh na
zrušení může podat klub, ve kterém je hráč registrován nebo samostatně hráč
(funkcionář, rozhodčí, trenér, delegát). Registrace může být také zrušena na
základě rozhodnutí Disciplinární komise ČMSHb dle Disciplinárního řádu.

2.

Žádá-li o zrušení registrace hráč, podá písemnou žádost doporučenou poštou
(případně lze i elektronickou cestou) klubu a kopii žádosti o zrušení spolu
s podacím lístkem (případně pouze kopii elektronické žádosti) o zaslání klubu zašle
Matriční komisi ČMSHb. Klub musí zaslat do 14 dnů písemné vyjádření Matriční
komisi. Pokud byl vydán registrační průkaz je povinen hráč nebo jeho klub jej zaslat
Matriční komisi ČMSHb k jeho zneplatnění (totéž platí pro ostatní osoby vlastnící
registrační průkaz).

3.

Žádá-li o zrušení registrace klub, vyhotoví seznam hráčů, u nichž žádá o zrušení
registrace a zašle jej spolu s případnými registračními průkazy Matriční komisi.
Seznam opatří razítkem a podpisem funkcionáře klubu. Hráči oznámí poštou
doporučeně (případně elektronickou cestou), že došlo ke zrušení jeho registrace.

4.

Zrušení registrace se provádí zdarma.

5.

Matriční komise projedná žádost o zrušení registrace, provede záznam v IS a
rozhodnutí oznámí žadateli písemně poštou nebo elektronickou cestou.

6.

Jestliže registrace byla zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, přihláška
k registraci zůstává založena v centrální kartotéce s příslušnou poznámkou.

7.

Při přestupu do zahraničního klubu se registrace hráče automaticky ruší. Při
hostování v zahraničním klubu provede Matriční úsek záznam v IS.
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Článek 6
Prodloužení a obnova registrace
1.

Při prodloužení (obnově) registrace se postupuje jako v případě původní registrace.
Žádost se podává písemně na formuláři „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI“. Obnovu lze
provést nejdříve 3 měsíce před skončením původní platnosti registračního průkazu.

2.

Hráč, jemuž byla registrace zrušena na žádost klubu, může být zaregistrován za
kterýkoliv klub od nové sezóny, tj. od 1.7. příslušného roku.

3.

Hráč, jemuž byla registrace zrušena na vlastní žádost, může být zaregistrován za
jiný klub až po uplynutí 36 měsíců od zrušení registrace anebo kdykoliv za stejný
klub, v němž byl registrován naposled.

4.

Hráč, jemuž byla registrace zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale,
může být zaregistrován nejdříve po 36 měsících od zrušení registrace. V tomto
případě musí být dán k obnově registrace souhlas příslušné Disciplinární komise,
která o vyloučení z řad ČMSHb rozhodla. Pokud se příslušná DK vyjádří k žádosti
negativně, je možnost podání odvolání k Odvolací komisi ČMSHb. Rozhodne-li i tato
komise negativně, není již opravného prostředku a člen se považuje za doživotně
vyloučeného z řad ČMSHb.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1.

První registraci hráče je možno provést kdykoli v průběhu roku.

2.

Změny v registraci se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním
řádem, případně i jinými předpisy ČMSHb.

3.

Spory o registraci mezi kluby rozhoduje Matriční komise ČMSHb.

4.

Kluby mohou zaslat Matriční komisi ČMSHb jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou
oprávněni podepisovat za klub doklady v registračním jednání, jinak budou
považovány podpisy všech funkcionářů klubu za právoplatné.

5.

Veškeré požadované úkony musí být v souladu s Přestupním řádem.

6.

Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.

7.

Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí
předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

8.

Ruší se dosavadní Registrační řád platný od 1. 7. 2015.

9.

Tento Registrační řád schválilo předsednictvo ČMSHb a platí od 1. 7. 2018.
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LICENČNÍ ŘÁD
HOKEJBALU
2018
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Článek 1
Základní ustanovení
1.

Licenční řád opravňuje registrovaného člena vykonávat určitou činnost či funkci
v rámci ČMSHb.

2.

V rámci ČMSHb se rozlišují následující licence:
a) trenéra,
b) funkcionáře (včetně vedoucího družstva),
c) rozhodčího,
d) delegáta.

3.

Záznamy o jednotlivých licencích jsou uchovávány v rámci údajů o registrovaných
členech v rámci IS.

4.

Registrovaný člen ČMSHb může být v jeden okamžik držitelem všech licencí.

Článek 2
Licence trenéra
1.

Licence trenéra se řídí Směrnicí pro udělování trenérských licencí, včetně doby
platnosti, poplatku a požadované třídy pro danou soutěž.

2.

Licence trenéra je prokazována registračním průkazem.

Článek 3
Licence funkcionáře
1.

Licence funkcionáře se řídí Směrnicí pro udělování licencí funkcionáře, včetně doby
platnosti a poplatku za její vystavení.

2.

Licence funkcionáře je prokazována registračním průkazem.

Článek 4
Licence rozhodčího
1.

Licence rozhodčího se řídí směrnicí o udělování licencí rozhodčím.

2.

Platnost licence rozhodčího je vždy do 30.6. daného soutěžního ročníku.
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3.

Rozhodčím není vystavován registrační průkaz, licenci rozhodčí získává na základě
získané třídy zapsáním do IS a zapsáním na nominační listinu pro dané soutěže,
případně listinu zapisovatelů.

Článek 5
Licence delegáta
1.

Licence delegáta se řídí Směrnicí pro udělování licencí delegátům.

2.

Platnost licence delegáta je vždy do 30.6. daného soutěžního ročníku.

3.

Licence delegáta je prokazována registračním průkazem.

Závěrečné ustanovení
1.

Tento Licenční řád schválilo předsednictvo ČMSHb a platí od 1. 7. 2018.
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PŘESTUPNÍ ŘÁD
HOKEJBALU
2018
Aktualizace 29.8.2018
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Článek 1
Základní ustanovení
1.

Tento Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a
hostování hráčů hokejbalu na území ČR.

2.

Účastníky přestupního jednání jsou:
a) hráč,
b) klub, za který je hráč registrován (dále jen mateřský klub),
c) klub, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen nový klub).

3.

O všech přestupech a hostování rozhoduje Matriční komise ČMSHb nebo jeho
odloučená pracoviště v RSHb (dále jen přestupní orgán).

4.

Nejvyšším přestupním orgánem je Matriční komise ČMSHb.

5.

Vlastní akt přestupu a hostování provádí formou změny v registračním průkazu
registrační úsek ČMSHb.

6.

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).

Článek 2
Žádost o přestup nebo hostování
1.

Hráč, který žádá o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování vyplní
čitelně příslušný formulář. Hráč nebo jeho zákonný zástupce vyplněný formulář
vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu.

2.

Hráč prokazatelně požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti. Může tak
učinit osobně nebo doporučeně poštou. Mateřský klub je povinen nejpozději do 14
dnů od doručení předat prokazatelně hráči žádost zpět s písemným vyjádřením a s
registračním průkazem hráče. Pokud klub nedodrží předepsanou lhůtu (14 dní),
bude předán k disciplinárnímu potrestání, žádost bude posuzována, jako když klub
se žádostí souhlasí a na náklady klubu může být vydán duplikát registračního
průkazu, pokud je požadován. Pokud mateřský klub prokazatelně žádost
nepřevezme, bude na žádost hráče vyzván Matriční komisí k podání vysvětlení a
vyjádření se k žádosti.

3.

Vyplněný formulář včetně všech příloh se zašle doporučeně poštou nebo předá
osobně přestupnímu orgánu v jednom vyhotovení.

4.

K vyplněnému formuláři přiloží hráč následující doklady:
a) doklad o zaplacení přestupního poplatku; poplatek se platí za žádost o přestup,
hostování nebo předčasné ukončení hostování ve výši,
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do soutěže

přestup

hostování

střídavý start

Extraliga
1. Liga
ostatní soutěže mužů a
extraligy mládeže
ostatní soutěže mládeže
a žen

500 Kč
300 Kč

500 Kč
300 Kč

1 000 Kč
600 Kč

200 Kč

200 Kč

400 Kč

100 Kč

100 Kč

200 Kč

b) dosavadní registrační průkaz (pokud byl vydán, v případě ztráty nebo zničení
řádně vyplněnou žádost a doklad o zaplacení poplatku za vystavení případného
duplikátu),
c) aktuální fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (průkazová),
d) hráč mladší 15 let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce (na
přestupním tiskopisu),
e) v případě nesouhlasu mateřského klubu potvrzení školy nebo učiliště o studiu.
5.

Přestupní orgán projedná žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení
hostování do 14 dnů od jejího doručení.

6.

Přestupní orgán žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování
neprojedná:
a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období,
b) nemá-li některou ze předepsaných náležitostí,
c) nemá-li hráč ukončené hostování (jde-li o přestup),
d) má-li klub zastaveny přestupy,
e) v době nepodmíněného a podmíněného zastavení činnosti hráče.
Podklady budou v těchto případech vráceny zpět, případný zaplacený přestupní
poplatek propadá.

Článek 3
Rozhodování o přestupech
1.

Přestupní orgán žádost o přestup schválí, je-li hráč v mateřském klubu registrován
nejméně 3 měsíce a souhlasí-li s přestupem mateřský klub.

2.

Přestupní orgán přes nesouhlas mateřského klubu žádost o přestup schválí:
a) jde-li o opakovaný přestup do téhož klubu po uplynutí 12 měsíců od zamítnutí
původního přestupu (toto neplatí, jestliže hráč v uvedené čekací době podá
žádost o přestup nebo hostování do jiného klubu),
b) jde-li o hráče, který není uveden na žádné soupisce klubu (SŘ článek 206) nebo
na zvláštní soupisce “Vázaní hráči”. Takový přestup lze povolit nejdříve 1. 10.
příslušné sezóny,
c) jde-li o přestup dospělého hráče, jehož mateřský klub nemá v mistrovských
soutěžích družstvo dospělých,
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d) jde-li o přestup hráče, který čestným prohlášením potvrdí, že v uplynulých třech
sezónách nenastoupil k žádnému utkání za mateřský klub.
Přestupy přes nesouhlas mateřského klubu (odst. 2 a) budou povoleny po
předložení dokladu o zaplacení odstupného, jehož pravost je Matriční komise
ČMSHb povinna ověřit.

Výklad
Hráče, které klub neuvede na žádnou ze soupisek svých družstev, může uvést na
zvláštní soupisku „VÁZANÍ HRÁČI“. Zvláštní soupiska musí obsahovat přesný název
klubu, jména a příjmení hráčů, čísla registračních průkazů, datum a podpis
statutárního zástupce klubu. Zvláštní soupisku klub předloží ve dvojím vyhotovení
hlavnímu matričnímu pracovišti k potvrzení. Zvláštní soupiska platí pouze do konce
příslušné sezóny. Za každého hráče uvedeného na zvláštní soupisce uhradí klub
matriční poplatek ve výši 100 Kč.
3.

Pokud klub zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, může hráč přestoupit
do nového klubu bez vyjádření mateřského klubu i mimo přestupní období.
Přestupní lístek namísto mateřského klubu potvrzuje příslušný RSHb, pod kterým je
klub evidován.

4.

Přestupní orgán žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její
schválení (odst. 1. až 3.), přestupní poplatek propadá.

5.

Přestupní orgán neschválí přestup hráče mladšího 18 let, jehož mateřský klub nemá
v mistrovských soutěžích příslušné věkové kategorie své družstvo. Hráč v tomto
případě může jít pouze na hostování nebo hostování mezi soutěžemi (střídavý start)
podle článku 4 tohoto Přestupního řádu.

Článek 4
Rozhodování o hostování
1.

Hráč může požádat přestupní orgán o:
a) hostování,
b) hostování mezi soutěžemi (střídavý start).

2.

Přestupní orgán schválí žádost o hostování se souhlasem obou klubů na dobu
stanovenou na přestupním lístku, nejméně na 1 měsíc, nejdéle však do konce
příslušné sezóny.
Konec hostování nesmí být stanoven mimo přestupní období.

Výklad
Hostování může končit v libovolném termínu do 15. 3. (za předpokladu, že je
dodržena minimální lhůta 1 měsíce hostování). Po 15. 3. není možný jiný konec
hostování než 30. 6. příslušné sezóny.
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3.

Hostování lze předčasně zrušit za souhlasu hráče a obou klubů při splnění všech
náležitostí podání hostování, nejdříve však po 1 měsíci.

4.

Přestupní orgán schválí žádost o hostování proti nesouhlasu mateřského klubu, jdeli o hráče, který je žákem školy nebo učiliště mimo sídla mateřského klubu a nový
klub je v místě nebo v nejbližším okolí přechodného pobytu. V takovém případě
náleží mateřskému klubu odstupné ve výši 50 % základní sazby dle Článku 6, odst.
2. a). Hostování se vždy ukončí, pokud pomine důvod, pro nějž bylo hostování
schváleno přes nesouhlas mateřského klubu.

5.

Hostování mezi soutěžemi (dále jen střídavý start):
a) tento typ hostování lze v průběhu sezóny u konkrétního hráče uzavřít pouze
jednou, a to pouze do jednoho družstva soutěže, ve které nestartuje jedno
z družstev jeho mateřského klubu,
b) střídavý start lze uzavřít pouze do soutěže třídy maximálně o dvě úrovně výš
nebo níž, než je třída soutěže, kde je hráč zařazen na soupisce družstva jako
kmenový hráč. Toto ustanovení se nevztahuje na soutěže mládeže, žen a na
hráče mladší 21 let,

Výklad
Kmenovým hráčem se rozumí takový hráč, který je uveden na soupisce družstva
mateřského klubu v konkrétní soutěži.
Střídavý start lze uzavřít maximálně o dvě třídy soutěží výše nebo níže, tj. například
z Extraligy mužů maximálně do 2. Ligy nebo naopak. Třídy soutěží a jejich pořadí
stanovuje Článek 202, odst. 1) Soutěžního řádu hokejbalu.
c) hráč může za mateřský klub i družstvo, do něhož má povolen střídavý start,
startovat po dobu platnosti hostování bez omezení,
d) platnost střídavého startu je vždy do 30. 6. příslušné sezóny,
e) střídavý start je možné předčasně ukončit stejně jako v odst. 3. hostování.

Výklad
Střídavý start lze předčasně ukončit stejně jako hostování, podle odst. 3.
6.

Z hráčů hostujících podle bodu 5 (střídavý start) může v jednom utkání za příslušné
družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů. Překročení uvedeného počtu se považuje za
neoprávněný start hráče (hráčů) se všemi z toho vyplývajícími hracími a
disciplinárními důsledky.

7.

Hráč, který je na hostování v družstvu ve stejné soutěži, jako je jeho mateřský
klub, nesmí nastoupit za toto družstvo ve stejném kole dané soutěže, pokud již
v tomto kole odehrál utkání dříve za svůj mateřský klub. Totéž platí i v případě
přestupu hráče. Porušení tohoto ustanovení se bere jako neoprávněný start hráče
v utkání a družstvo, ve kterém hostuje nebo do kterého přestoupil, se vystavuje
disciplinárnímu řízení se všemi důsledky z toho plynoucími.
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Článek 5
Oznamování rozhodnutí
1.

Přestupy a hostování schválené přes nesouhlas mateřského klubu se mateřskému
klubu oznamují písemně.

2.

Zamítnuté přestupy a hostování se oznamují oběma klubům písemně, mateřský
klub je povinen o této skutečnosti ihned uvědomit hráče.

Článek 6
Odstupné
1.

Za přestup nebo hostování uhradí nový klub mateřskému klubu odstupné podle
vzájemné dohody.

2.

V případě opakovaného přestupu přes nesouhlas mateřského klubu (Článek 3, odst.
2), pokud se kluby nedohodnou jinak, uhradí nový klub mateřskému klubu za
přestup:
a) základní sazbu
• z družstva Extraligy
20 000 Kč
• z družstva I. Ligy
12 000 Kč
• z ostatních družstev dospělých a Extraligy juniorů a dorostu
8 000 Kč
• z ostatních družstev mládeže a žen
4 000 Kč
b) navýšení základní sazby
• o 100 % u hráče a hráčky, kteří v uplynulých třech kalendářních letech
(včetně roku podání žádosti) reprezentovali ČR na akcích ISBHF (MS seniorů
a U20),
• o 50 % u hráčů ve věku 16 – 26 let.

Výklad
V případě, že hráč splňuje podmínky obou navýšení základní sazby, je celková
sazba odstupného dána součtem všech částí. Jednotlivá navýšení se vypočítávají ze
základní sazby.
c) maximální sazba za hráče nad 35 let věku
• z družstva Extraligy do nižších soutěží (vyjma 1. Ligy)
• z družstva 1. Ligy do nižších soutěží
• z ostatních družstev dospělých do stejné nebo nižší soutěže

8 000 Kč
6 000 Kč
4 000 Kč

Výklad
Sazba za hráče nad 35 let platí v případě, kdy se hráč na základě „Čestného
prohlášení“ zaváže, že v budoucích 3 letech nebude nastupovat v Extralize nebo 1.
Lize. V případě porušení tohoto prohlášení je nový klub Extraligy nebo 1. Ligy
povinen zaplatit původnímu klubu, ze kterého do nižší soutěže hráč přestupoval,
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částku pro danou soutěž dle odst. 2. a) tohoto článku navýšenou o 100 % a klubu,
ze kterého přestupuje nyní, částku, která mu náleží.
Rozhodující pro posouzení věku hráče je den podání žádosti o přestup Matriční
komisi ČMSHb.
3.

Pokud hráč nehrál v uplynulých třech a více sezónách žádné utkání za mateřský
klub, nenáleží mateřskému klubu žádné odstupné, vyjma případů, kdy byl tento
hráč v předmětném období uvolněn mateřským klubem na hostování nebo střídavý
start do jiného klubu a odehrál jakékoliv soutěžní utkání. V takovýchto případech
náleží mateřskému klubu odstupné, vypočítané dle odst. 2 tohoto článku a celkově
ponížené o 50%.

Aktualizováno 29.8.2018.
4.

Pokud klub hradí odstupné za hráče na základě svazem stanovených předpisů
(Přestupní řád), je tato částka ze zákona osvobozena od DPH. Neřeší se tedy, zda
je mateřský klub plátce či neplátce DPH.

5.

V případě smluvní dohody mezi kluby je částka za odstupné, pokud je mateřský
klub plátce DPH, vždy zatížena DPH.

6.

Pro platby odstupného platí standardní obchodní povinnosti, a proto je vždy klub
(příjemce částky) povinen vystavit patřičný daňový doklad, který je v souladu
s platným zněním Zákona o účetnictví a Zákona o DPH (do částky 10 000 Kč lze
vystavit daňový doklad zjednodušený – např. příjmový pokladní doklad, na částky
převyšující 10 000 Kč je nutno vystavit fakturu).

Článek 7
Odvolání
1.

Účastníci přestupního jednání se mohou proti rozhodnutí přestupního orgánu
odvolat k Odvolací komisi ČMSHb, doporučenou nebo elektronickou poštou do 14
dnů od doručení rozhodnutí.

2.

K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení vkladu ve výši 500 Kč.

3.

Bude-li změněno původní rozhodnutí, vklad se vrátí odvolateli.

4.

Je-li odvolání podáno opožděně nebo bez dokladu o zaplacení odvolacího vkladu
nebo neoprávněně, odvolání se zamítne a vklad se nevrací.

5.

Odvolání nemá odkladný účinek.

6.

Rozhodnutí Odvolací komise ČMSHb ve věci odvolání je konečné.

PŘESTUPNÍ ŘÁD | 59

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1.

Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování,
prodloužení a předčasném zrušení hostování činí mateřský a nový klub, musí
obsahovat podpis funkcionáře klubu a razítko klubu, jinak jsou neplatná a přestupní
orgány k nim nepřihlížejí. Všechna podání nesmějí být starší 30 dnů.

2.

Kluby mohou zaslat na přestupní orgán jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou
oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním jednání, jinak budou
považovány podpisy všech funkcionářů klubu za právoplatné.

3.

Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal,
odesílat a předávat kdokoliv. Orgány činné v přestupním jednání neprojednávají
spory vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.

4.

V přestupním jednání se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a
hostování mezi kluby.

5.

Porušení ustanovení tohoto řádu je disciplinárním proviněním.

6.

Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí
předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

7.

Ruší se dosavadní Přestupní řád platný od 1. 7. 2015.

8.

Tento Přestupní řád schválilo předsednictvo ČMSHb a platí od 1. 7. 2018.
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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
HOKEJBALU
2018
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Článek 1
Působnost disciplinárního řádu a disciplinární provinění
1.

Disciplinární řád upravuje definici disciplinárního provinění (přestupku) jednotlivců
nebo kolektivů – členů svazu, postup disciplinárních orgánů při zjišťování a
projednávání přestupků a dále stanoví druhy sankcí, které mohou být uděleny za
tyto přestupky.

2.

Předmětem disciplinárního jednání jsou zaviněná provinění jednotlivců nebo
kolektivů, členů svazu porušením řádů a směrnic ČMSHb, pravidel hokejbalu,
porušením obecně závazných předpisů v souvislosti s činností v hokejbale a
přestupky proti fair play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního jednání
jsou zejména zaviněná provinění jednotlivců a kolektivů před, v průběhu a po
utkání nebo tréninku v areálu sportoviště na akcích pořádaných orgány ČMSHb a
klubem.

3.

Na členy ČMSHb se vztahují ustanovení mezinárodních předpisů, k jejichž plnění se
ČMSHb zavázalo.

Článek 2
Disciplinární tresty
1.

Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto
tresty:
a) napomenutí,
b) finanční pokutu,
c)
zastavení činnosti,
d) vyloučení z činnosti v hokejbale.

2.

Kolektivům (družstvům a klubům) je možno uložit tyto tresty:
a) napomenutí,
b) finanční pokutu,
c)
zastavení činnosti,
d) uzavření hřiště nebo hřišť,
e) vyloučení ze soutěže nebo soutěží.

3.

Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od jeho posledního
disciplinárního trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se
rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba
od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty.

4.

Finanční pokutu je možno uložit do výše:
mezinárodní soutěže
dospělí
domácí soutěže
mládež a ženy
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jednotlivec
do 10 000 Kč
do 5 000 Kč
do 2 500 Kč

kolektiv
do 50 000 Kč
do 50 000 Kč
do 50 000 Kč

Finanční pokuta, udělená v ženských a mládežnických soutěžích jednotlivci, se
snižuje na 50 % udělené FP dle Sazebníku trestů (viz. tabulka). Toto snížení se
však vztahuje pouze na hráčky a hráče, nikoli na funkcionáře.
Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem, avšak musí být vždy uložena
za provinění dle sazebníku trestů A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11 a B1, B2, B3,
B4, B5, B6, B7.
Uložením finanční pokuty nejsou řešeny případné finanční náhrady provinilce vůči
neprovinivšímu se, jako je náhrada prokazatelných výdajů pořadateli při
nedostavení se k utkání, náhrada cestovních výloh soupeři, rozhodčím, delegátovi
při prokazatelném zanedbání pravidel a řádů ČMSHb, znemožňujícím odehrát utkání
(např. nepřipravené hřiště k utkání apod.). Povinnost provinilce uhradit
prokazatelné náhrady stanoví ve svém rozhodnutí příslušná DK na základě podnětu
zaslaného poškozeným klubem či jednotlivcem.
Finanční pokutu dle Sazebníku trestů může uložit i příslušná TK, LK, KR u provinění
v bodech A2, A7, A8, A9, A10, A11, A13 a B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 bez
předání případu k řešení DK, poplatek za vydání rozhodnutí je stanoven Článkem 5,
bod 12. V případě závažných či nejasných přestupků musí být řešení případu
předáno příslušné DK.
5.

Zastavení činnosti (dále jen ZČ) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. Trest
jednotlivci či kolektivu se ukládá podle rozpisu utkání v soutěži, kde se jednotlivec
nebo kolektiv přestupku dopustil. S ohledem na probíhající soutěže může výjimečně
DK stanovit trest jednotlivci v jiné soutěži, kde jednotlivec prokazatelně pravidelně
působí (pozn. Tento postup lze využít výhradně v případě, kdy soutěž pro tým, ve
kterém byl trest jednotlivci uložen, již skončila). Trest zastavení činnosti lze uložit
jako:
a) termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu. Termínovaný trest ZČ se
vztahuje na celé období a všechna utkání hraná v době trestu včetně
přátelských. Termínovaný trest je možno uložit na celkovou dobu od 6 do 18
měsíců a je možné ho nejvýše jednou přerušit na mimosezónní období. Doba
přerušení se nezapočítává do délky trestu,
b) specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání. Specifikovaný trest ZČ se
vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí. Ve svém rozhodnutí DK přesně určí
celkovou dobu zastavení činnosti (od – do, určenou přesnými daty), hráč nesmí
po dobu trvání trestu nastoupit v žádné jiné soutěži. Specifikovaný trest nesmí
přesáhnout celkovou délku 18 měsíců. V případě přeložení utkání, na které se
vztahuje trest ZČ se automaticky trest posouvá na nejbližší hrané utkání
mužstva dle rozpisu, a to vždy podle počtu přeložených zápasů,
c) nebrání-li tomu žádný důvod, trest ZČ kolektivu bude proveden odečtením 3
bodů družstvu (družstvům) za každé utkání spadající pod zastavení činnosti a
kolektivu bude uvolněna činnost.
Trest ZČ jednotlivci ukládá nebo vztahuje na reprezentační utkání pouze
Disciplinární komise ČMSHb, která tak může učinit sama nebo na základě
písemného podnětu nižšího disciplinárního orgánu.
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Trest ZČ kolektivu znamená zákaz startu všech jednotlivců uvedených na soupisce
(soupiskách) kolektivu v utkáních, na něž se tento trest vztahuje. Trest ZČ družstvu
se vztahuje pouze na družstvo. Trest ZČ klubu znamená zastavení činnosti všem
družstvům klubu.
6.

Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem ve hře, nebo se dopustí závažného
provinění před utkáním nebo po něm, případně zjistí-li delegát utkání přestupek
hráče, který měl mít za následek udělení TH a kterého si nepovšimli rozhodčí a hráč
za něj nebyl potrestán v průběhu hry a delegát oznámí tuto skutečnost při podpisu
zápisu o utkání po jeho skončení rozhodčím a vedoucímu družstva, má jednotlivec
automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární
komisí. V souladu s článkem 507 pravidel hokejbalu má automaticky zastavenou
činnost na minimálně jedno následující soutěžní utkání. Tato doba se započítává do
délky trestu.

7.

Uzavření hřiště nebo hřišť je možno uložit družstvu nejvýše na 10 soutěžních
utkání. Při uložení tohoto trestu komise určí, kterého hřiště (hřišť) se trest týká a v
jaké minimální vzdálenosti od svého původního hřiště nebo hřišť musí družstvo
soutěžní utkání odehrát.

8.

Vyloučení ze soutěže je možno uložit družstvu, které se dopustilo zvlášť závažného
provinění, či se jeho hráči nebo funkcionáři opakovaně dopouští hrubého jednání
vůči ostatním účastníkům soutěže, porušování řádů, pravidel, hry fair play
nebo jednání, které hrubě poškozuje dobré jméno hokejbalu a jakýkoliv nižší
trest by byl již zcela zřejmě neúčinný a nevedl by k nápravě. Vyloučené družstvo je
automaticky sestupujícím a může být přeřazeno do soutěže až o dva stupně nižší.

9.

Vyloučení z činnosti v hokejbale je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť
závažných provinění. Trest má za následek zrušení registrace a vyloučení ze všech
činností v hokejbale v České republice. Za zvlášť závažné provinění se považuje
zejména opakované hrubé chování a vyhrožování, fyzické napadení hráče,
funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez i se zraněním, narušení regulérnosti
soutěže a uvádění nesprávných údajů s následným vznikem materiálních nebo
finančních škod, či za opakovaný přestupek, který byl spáchán během posledních
pěti let. Dále je tento trest možno uložit v souvislosti se spácháním trestného činu.

Článek 3
Podmíněné tresty
1.

Tresty zastavení činnosti a uzavření hřiště (hřišť) lze podmíněně odložit na zkušební
dobu od 3 do 18 měsíců, jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu
uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí
a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u
podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty.
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2.

Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen
trest disciplinární komisí, změní se původně podmíněný trest na nepodmíněný a
nový trest se vykoná v návaznosti na trest původní.

3.

Za urážky (část A, bod 4., odstavec c)) a fyzické napadení (část A, body 5. a 6. a
část B, bod 2.) je nutno uložit vždy nepodmíněné zastavení činnosti a současně
finanční pokutu.

Článek 4
Disciplinární orgány
1.

Disciplinárními orgány jsou:
a) kluby,
b) disciplinární komise řídících orgánů soutěží,
c) disciplinární komise ČMSHb.
Disciplinární komise musí zasedat minimálně tříčlenná. Členové, kteří jsou nebo
mohou být v konkrétním případě podjatí, se nesmí jednání zúčastnit.

2.

Klub má disciplinární pravomoci v rámci svých stanov.

3.

Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními,
projedná disciplinární komise příslušné soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo
utkání, projedná disciplinární komise soutěže, v níž jednotlivec nebo kolektiv
startuje: startuje-li ve více soutěžích, projedná provinění disciplinární komise
nejvyšší soutěže. Provinění na úrovni reprezentace projedná disciplinární komise
ČMSHb.

4.

Rozhodnutí disciplinární komise příslušné podle bodu 3. jsou platná ve všech
soutěžích, v nichž jednotlivec nebo kolektiv startuje, není-li rozpor s dalšími
ustanoveními tohoto řádu. Rovněž rozhodnutí mezinárodních disciplinárních orgánů
jsou platná ve všech soutěžích.

Článek 5
Postup v disciplinárním jednání
1.

Disciplinární jednání v konkrétní věci je disciplinární komise povinna zahájit na
základě:
a) sportovně technických dokladů (zápisy, zprávy o utkání apod.) nebo podobně
účinných podkladů,
b) dokladů a podnětů státní správy,
c) dokladů a písemných podnětů řídícího orgánu soutěže nebo svazového orgánu
nebo jiných orgánů soutěže nebo jiné disciplinární komise,
d) dokladů mezinárodních a zahraničních orgánů nebo zahraničních klubů
hokejbalu, u nichž hostovalo české družstvo.
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2.

Disciplinární jednání v konkrétní věci může disciplinární komise zahájit na základě:
a) písemného podnětu jednotlivce, kolektivu či organizace, po uhrazení poplatku
500 Kč na účet ČMSHb a doložení potvrzení o úhradě k DK ČMSHb. V případě,
že bude na základě daného podnětu při zahájení disciplinárního řízení zjištěn
přestupek proti disciplinárnímu řádu, poplatek se vrací. Vrácení poplatku bude
uvedeno v rozhodnutí. V případě, že v podnětu nebudou zjištěny důvody pro
zahájení disciplinárního řízení nebo po jeho zahájení nebude zjištěn přestupek
proti DŘ, poplatek se nevrací,
b) písemného návrhu člena disciplinární komise,
c) zprávy v hromadném sdělovacím prostředku.

3.

Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění
uplynula doba delší než 1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo
současně přestupkem ve smyslu obecně závazných předpisů nebo trestným činem
podle pravomocného rozhodnutí soudu.

4.

Disciplinární komise je povinna rozhodovat o podnětech (viz. Článek 5, bod 2.) co
nejrychleji (do 14 dnů od podání podnětu, u závažných a komplikovaných případů
maximálně do 1 měsíce) a v konkrétní věci náležitě objasnit všechny okolnosti
provinění. K tomu účelu je oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si
písemné dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivců nebo kolektivů, případně si
opatřit jiný důkazový materiál.

Výklad
V případě disciplinárního řízení s družstvem nebo jednotlivcem v době vyřazovací
části soutěže může být ve specifických případech tato lhůta ponížena až na 2 dny
s ohledem na dodržení termínové listiny. O tomto možném zkrácení lhůty však musí
být družstvo seznámeno v rámci rozhodnutí (usnesení) o zahájení disciplinárního
řízení.
5.

Při projednávání disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím
okolnostem.
Jako k polehčujícím okolnostem se přihlíží, když provinilec byl k činu vyprovokován,
dobrovolně nahradil způsobenou škodu, projevil upřímnou lítost, sám oznámil
provinění, kterého se dopustil, napomáhal při objasňování svého provinění,
doposud proti němu nebylo vedeno žádné disciplinární řízení apod.
Mezi přitěžující okolnosti patří, když provinilec použil zvlášť surový, zákeřný nebo
pomstychtivý způsob jednání, když svedl k provinění jiného, úmyslně ovlivnil
regulérnost soutěže, provinění se dopustil jako kapitán družstva nebo v jiné funkci,
v poslední době byl disciplinárně trestán apod.
K předcházejícím trestům uloženým disciplinárními komisemi nelze jako k přitěžující
okolnosti přihlížet, jestliže od nich uběhla doba delší dvou let, nejedná-li se o
recidivu (spáchání stejného závažného přestupku). V takovém případě je možno
mimořádně přihlédnout k přestupku spáchanému v době ne delší pět let. Dobou od
předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od
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přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba
od skončení zkušební lhůty. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním
potrestán v probíhající sezóně vyšším trestem nebo vyššími tresty (VT, OT, OK,
TH), přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti.
6.

Jestliže disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za každé
provinění zvlášť a tresty sčítá. Trest uložený mezinárodním orgánem může uvést do
svého rozhodnutí a uložit trest souběžný.

7.

Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, musí být dána
možnost se zúčastnit jednání disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem
a souvislostem provinění, případně se zúčastnit jednání DK, pokud chce předložit
nové skutečnosti k projednané věci nebo důkazy, které nebylo možné DK doručit
jinak než osobně. O tom, jaké chce předložit nové skutečnosti, je povinen DK
vyrozumět nejpozději 3 dny před jednáním DK. Nesplnění těchto podmínek podléhá
disciplinárnímu řízení. Komise může projednat provinění a uložit trest i bez
vyjádření provinilce. Formu jednání DK ČMSHb stanovuje předseda DK (osobní,
elektronická komunikace, konferenční hovor atd.).

8.

Řídící orgán může stanovit rozpisem či propozicemi soutěže povinnost účasti
jednotlivců a kolektivu, jež se provinili, na jednání disciplinární komise bez
písemného pozvání.

9.

Ke každému provinění svého člena může klub neprodleně předložit stanovisko s
návrhem trestu. Provinilec, či jeho klub má právo se k věci nevyjadřovat.
Poškozený klub či jednotlivec se nemusí k věci vyjadřovat, pokud nebyl proviněním
poškozen zájem klubu či jednotlivce. V případě, že si disciplinární orgán vyžádá
stanovisko klubu či jednotlivce, má tento možnost se vyjádřit do termínu 3
pracovních dnů, DK může, se souhlasem dotazované strany, dobu zkrátit či
prodloužit. Ostatní zainteresované strany (delegáti, rozhodčí) jsou povinné se
vyjádřit ve stanoveném termínu, pokud je k tomu disciplinární orgán vyzve.
Nesplnění této povinnosti podléhá disciplinárnímu řízení.

10. Při proviněních, u kterých je provinilci zřejmé, že budou mít za následek
disciplinární řízení (např. trest ve hře), nemá DK povinnost vyzývat jednotlivce či
klub k vyjádření. Jednotlivec nebo zástupce kolektivu, který se dopustil provinění,
má možnost vyjádřit se ke všem okolnostem a souvislostem v termínu 3 pracovních
dnů. V odůvodněných případech může DK, na žádost klubu či jednotlivce, tuto
lhůtu prodloužit. V případě podnětů čl. 5 odst. 1 (vyjma výše uvedeného) resp. čl. 5
odst. 2 si vždy DK vyžádá stanovisko zainteresovaných stran. Pokud se provinilec k
dané věci nevyjádří, může komise projednat provinění a uložit trest i bez jeho
vyjádření. Provinilec či jeho klub mají právo se k věci nevyjadřovat. Poškozený či
jeho klub se nemusí k věci vyjadřovat, pokud nebyl proviněním poškozen zájem
klubu či jednotlivce. Ostatní zainteresované strany - delegáti, rozhodčí, jsou povinni
vyjádřit se ve stanoveném termínu, pokud je k tomu disciplinární orgán vyzve.
Nesplnění této povinnosti podléhá disciplinárnímu řízení.
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11. Po objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární komise o druhu a výši
trestu. Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo,
nebo provinění nelze prokázat, disciplinární jednání se zastaví. Komise může také
upustit od potrestání a poplatku, pokud považuje průběh jednání nebo trest
uložený v utkání za dostatečný. Tím je disciplinární jednání v konkrétní věci
skončeno. Skončené nebo zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění
nových okolností nebo na základě rozhodnutí řídícího orgánu.
12. V disciplinárním řízení s kolektivem nebo členem kolektivu nemůže rozhodovat ani
se zúčastnit rozpravy disciplinární komise funkcionář, který je členem stejného
kolektivu nebo je v blízkém vztahu k provinilci.
13. Klub, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen nebo rozhodčí apod. je trestán
nebo projednáván, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání 300 Kč.
Komise může stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku před projednáním,
v odůvodněných případech může od uhrazení poplatku za disciplinárního řízení
upustit.
14. Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo uzavření hřiště nebo
hřišť a řádném uhrazení pokut (pokud jsou uloženy) v předmětném rozhodnutí,
může disciplinární komise, která trest uložila, na základě nového finančního vkladu
dle Článku 5, odst. 13. doložené žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, klubu
nebo klubu, jehož člen nebo kolektiv byl potrestán, změnit část trestu na
podmíněný. Při nesplnění některé z uvedených podmínek nebo v případě prodlení
platby za předmětná rozhodnutí ve stanoveném termínu, nebude disciplinární
jednání v dané věci zahájeno. Zkušební doba se stanoví nejméně v délce
dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce 18 měsíců. Disciplinární tresty udělené
v době podmínečného odkladu nelze více změnit na podmíněné. Platby za
předmětná rozhodnutí musí být uhrazeny nejpozději v den podání žádosti o
prominutí zbytku trestu.
14. Po uplynutí 36 měsíců od spáchání přestupku, který měl za následek vyloučení
z činnosti v hokejbale, může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost
jednotlivce po doložení úhrady nového finančního vkladu dle Článku 5, bodu 12.
povolit obnovení některých nebo všech činností v hokejbale.
15. Předseda komise nebo jeho pověřený zástupce může rozhodnout samostatně bez
jednání disciplinární komise v těchto případech:
a) zastavení činnosti jednotlivci za dva (čtyři, šest, osm) pětiminutové a osobní
tresty do konce utkání, desetiminutové nebo osobní tresty do konce utkání
nebo jejich kombinaci (Článek 6, odst. 2),
b) finanční pokuta za zanedbání povinnosti pořádajícího klubu zabezpečit rozhodčí
utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem,
c) finanční pokuta za nerespektování předepsaného způsobu plnění nařízení nebo
rozhodnutí,
d) při soutěžích, které jsou pořádány turnajovým způsobem a trest nemůže být
vyšší než ZČ na 2 utkání,
e) disciplinární poplatek je stanoven Článkem 5, odst. 13.
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Článek 6
Oznamování a evidence trestů
1.

Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemně a musí obsahovat:
a) označení potrestaného kolektivu nebo jednotlivce,
b) provinění, za které je trest uložen,
c) přesné označení trestu včetně článku, podle kterého byl uložen,
d) údaj o délce nebo výši trestu, den začátku a konce trestu, u podmíněných
trestů dobu podmínky,
e) způsob úhrady finanční pokuty,
f) poučení o možnosti odvolání,
g) označení příslušné komise a jméno osoby, která rozhodnutí vydala.
Rozhodnutí musí být odesláno do 5 pracovních dnů od skončení disciplinárního
jednání e-mailem na adresu klubu, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen
apod. byl potrestán a zároveň zveřejněno na oficiálním webu příslušného řídícího
orgánu. Klub je povinen neprodleně potrestaného jednotlivce nebo potrestaný
kolektiv s rozhodnutím seznámit. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání
rozhodčího se zasílá přímo rozhodčímu.
V případě udělení trestu jednotlivci ZČ přesahující dobu 12 měsíců, je klub povinen
odeslat registrační průkaz provinilce na adresu příslušné disciplinární komise.
Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce nese
klub, ve kterém se předmětného prohřešku dopustil!
Kopie rozhodnutí se zašle řídícímu orgánu soutěže, v níž potrestaný jednotlivec nebo
kolektiv startuje. Řídícímu orgánu musí být oznámeno případné dodatečné prominutí
zbytku trestu. Disciplinární komise zaznamenává disciplinární tresty do své evidence
trestů. Záznam obsahuje přesné označení trestu včetně článku, podle kterého byl
uložen, údaj o délce nebo výši trestu, den začátku a konce trestu, u podmíněných
trestů dobu podmínky.

2. Klub je odpovědný za vedení evidence vyšších trestů jednotlivých hráčů v
mistrovských utkáních jedné soutěže stejné sezóny.
a) Vyššími tresty se rozumí:
− osobní trest (OT – 6’ / 10’)
− osobní trest do konce utkání (OK – 12’ / 20’)
− větší trest + osobní trest do konce utkání (5’ + OK, / 3’ + OK – eviduje se jako
jeden vyšší trest)
b) Jestliže je témuž hráči ve stejné sezóně jedné soutěže uložen druhý větší
trest zastavuje se mu automaticky činnost na 1 následující (nejbližší) utkání
v téže soutěži.
c) Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen další druhý větší trest (celkově
třetí a čtvrtý), zastavuje se mu automaticky činnost na 2 následující (nejbližší)
utkání v téže soutěži.
Takto se postupuje i při dalších větších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při
každém dalším druhém větším trestu na dvojnásobek, tj. na 4, 8, 16 utkání atd.
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d) Klub je v plné míře odpovědný za automatické zastavení činnosti provinivšího se
hráče. Není povinností klubu hlásit tyto případy DK, která nevydává
rozhodnutí ve věci zákazu startu v následujícím (-ch) / nejbližším (-ch) utkání (ch). Tento trest není možno podmíněně odkládat a bude vykonán v nejbližších
utkáních. Do následující sezóny se trest nepřenáší. Pokud hráč po obdržení
druhého většího trestu (respektive dalších větších trestů) v následujícím
mistrovském utkání nastoupí, považuje se to za neoprávněný start se všemi hracími a
disciplinárními důsledky.

Výklad
Udělené větší tresty se přenášejí do nadstavbových částí jedné sezóny téže soutěže.
Udělené větší tresty se do dalšího soutěžního ročníku nepřenášejí.
Neoprávněným startem je nastoupení hráče do utkání, ve kterém měl trest vykonat.

Článek 7
Opravné jednání
1.

Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) může do 15 dnů od doručení
rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise (dále jen
rozhodnutí) k orgánu, který tuto komisi ustavil (dále jen řídící orgán). V odvolacím
jednání se postupuje podle čl. 502 soutěžního řádu hokejbalu.

2.

Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím
ustavené disciplinární komise. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda
bylo rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, směrnicemi a řády ČMSHb. K
projednání si může vyžádat stanovisko komise, která vydala zkoumané rozhodnutí.
Při přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.

Článek 8
Alternativní tresty
1.

V případě prohřešků jednotlivců, jejichž posouzení by dle sazebníku trestů spadalo
do bodů 3 a) - Nesportovní chování a 4 a), b), c) - Urážky, hrubé chování a slovní
napadení, lze místo obvyklého potrestání hráče využít tzv. alternativního trestu.

2.

Alternativní trest nahrazuje jinou formu trestu (ZČ, FP) a je realizován výkonem
funkce rozhodčího na mládežnických turnajích (mladší žáci, přípravky,
minipřípravky, mikropřípravky).

3.

O alternativní trest může požádat každý hráč (případně jeho zákonný zástupce) do
3 pracovních dnů od udělení trestu.

4.

O udělení alternativního trestu rozhoduje s konečnou platností DK dle intenzity
nevhodného chování.
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5.

Alternativní trest v podobě činnosti rozhodčího na turnaji mládeže kompenzuje za 1
hodinu 100,- Kč z případného uděleného trestu FP.

6.

Alternativní trest v podobě činnosti rozhodčího na turnaji mládeže v délce 4 hodin
kompenzuje ZČ na 1 utkání.

7.

Výkon alternativního trestu musí být potvrzen regionální Komisí rozhodčích a
pořádajícím klubem.

8.

V případě udělení alternativního trestu a jeho následném nesplnění v termínu
stanoveném DK, je hráč znovu disciplinárně řešen, přičemž je mu udělen trest za
původní přestupek a navíc je dále trestán dle bodu 9 Sazebníku trestů pro
jednotlivce – Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.

Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí
předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

2.

Ruší se dosavadní Disciplinární řád platný od 1. 7. 2015.

3.

Tento Disciplinární řád schválilo předsednictvo ČMSHb a platí od 1. 7. 2018.
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Příloha
Disciplinární provinění a sazebník trestů
1.

V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním řízení je vydáván tento
sazebník disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění jednotlivců
(hráčů, trenérů, rozhodčích a jiných funkcionářů - část A) a kolektivů (družstev a
klubů - část B).

2.

Disciplinární komise uděluje tresty s respektováním hranic, uvedených v sazebníku.
V prvním sloupci jsou uvedeny sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce nebo
kolektivu, ve druhém sloupci pak sazby za závažná nebo opakovaná provinění téhož
provinilce.

3.

U specifikovaného trestu zastavení činnosti se uvádí číslo v procentech, které je
vztaženo na dlouhodobou mistrovskou soutěž ve smyslu soutěžního řádu. Číslo
udává, kolik procent utkání v příslušné soutěži bude mít hráč nebo kolektiv
zastavenu činnost.

4.

U finanční pokuty je uváděna výše v procentech, za 100 % se považuje maximální
výše podle Článku 2 disciplinárního řádu. Finanční pokutu je možno uložit
samostatně nebo ji sloučit se zastavením činnosti, uzavřením hřiště či vyloučením ze
soutěže, avšak vždy musí být uložena za provinění dle sazebníku A3, A4, A5, A6, A8,
A9, A10, A11 a B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7.

Zkratky
H - hráč, T - trenér, R - rozhodčí, F - jiný funkcionář
N - napomenutí
FP - finanční pokuta
ZČ - zastavení činnosti
VČ - vyloučení jednotlivce z činnosti v hokejbale
UH - uzavření hřiště nebo hřišť
VS - vyloučení kolektivu ze soutěže nebo soutěží
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A. Jednotlivci
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích
v závažných
případech nebo
případech nebo
prvně
opakovaně

1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu
např. hlášení přestupu nebo
hostování do více klubů,
nedodržování ustanovení řádů,
úmyslné uvádění nesprávných
údajů, zásah do cizích práv

*

*

N, FP 10-50%,
ZČ až 75% utkání

*

FP 10-30%,
ZČ až 40% utkání

FP 20–70%
ZČ na 6-12 měsíců

2. Neoprávněný start hráče
a) start za mužstvo jiného klubu
bez povolení hostování
(přestupu)
b) překročení ustanovení
soutěžního řádu, např. o
počtu povolených hráčů,
startu za A a B družstva
apod., střídavém startu, při
odmítnutí identifikace
c) start na cizí nebo neplatný
registrační průkaz a start v
době zastavení činnosti
jednotlivce nebo kolektivu

*

*

*

N, FP 10-30%,
ZČ až 30% utkání

*

*

*

*

FP 10-30%,
ZČ až 40% utkání
FP 10-50%,
ZČ až 60% utkání

*

*

*

*

FP 10-50%,
ZČ až 80% utkání

*

*

*

N, FP 10-30%
ZČ až 30% utkání

FP 20-50%
ZČ na 40 – 100%
utkání
FP 20-50%
ZČ 30 – 50%
utkání
FP 20-50%
ZČ na 40 – 100%
utkání
FP 20-70%
ZČ na 6 -12
měsíců
FP 20-50%
ZČ na 6 -18
měsíců

3. Nesportovní chování
a) provokování, pokřikování,
neoprávněné protestování,
*
zesměšňování, plivání,
sprosté posuňky, vyhrožování
b) dva VT, OT nebo OK
v průběhu jednoho ročníku
soutěže

Eviduje klub, rozhodnutí
se nevydává!
další dva VT, OT nebo OK v
průběhu jednoho ročníku
soutěže

Eviduje klub, rozhodnutí
se nevydává!

FP 30-60 %,
ZČ na 30 - 80%
utkání

Automatické ZČ
na 1 utkání

*
Automatické ZČ
na 2 utkání
+ násobky 4, 8
utkání
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Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích
v závažných
případech nebo
případech nebo
prvně
opakovaně

4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení
např. vulgární výrazy, výrazy nebo posuňky mající charakter osobního hanobení, vyvolání
bitky nebo pokračování v bitce, a to jak v době utkání, tak mimo utkání v prostorách
hřiště, areálu nebo v blízkém okolí
a) hráčů

b) rozhodčích a zástupců
řídícího orgánu

*

*

*

*

*

*

N, FP 10-30%,
ZČ až 50% utkání

*

FP 10-50%,
ZČ až 50% utkání

*

FP 10 - 50%

c) jiných funkcionářů a osob
*

*

*

*

N, FP 10-50%,
ZČ až 60% utkání

FP 30-60%,
ZČ na 50 - 100%
utkání
FP 50-80%,
ZČ na 6 - 24
měsíců, VČ
FP 50 - 100%
FP 50-80%,
ZČ na 6 - 24
měsíců, VČ

5. Fyzické napadení hráče, funkcionáře, diváka
např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí, apod., rány pěstí, chvaty,
kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění apod.
a) vyhrožování fyzickým
napadením

*

*

*
*

FP 10-70%,

b) pokus o fyzické napadení
*

*

*
*

*

*
*

d) fyzické napadení se zraněním
*
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*

*

FP 10-100%,
ZČ až 40% utkání
FP 20-100%,

c) fyzické napadení bez zranění
*

FP 10-70%,
ZČ až 30% utkání

FP 20-100%,
ZČ až 50% utkání

FP 40-100%,
ZČ na 6 - 24
měsíců, VČ
FP 40-100%, VČ
FP 60-100%,
ZČ na 6 - 24
měsíců, VČ
FP 60-100%, VČ
FP 40-100%,
ZČ na 6 - 24
měsíců, VČ
FP 40-100%, VČ

FP 20-100%,
FP 60-100%,
FP 100%,
ZČ až na 50%
*
ZČ na 12-36
utkání nebo na 6 měsíců, VČ
12 měsíců

Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích
v závažných
případech nebo
případech nebo
prvně
opakovaně

6. Fyzické napadení rozhodčího
např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí, apod., rány pěstí, chvaty,
kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění apod.
a) vyhrožování fyzickým
napadením

*

*

*
*

b) pokus o fyzické napadení
*

*

*

*

*

*

*

c) fyzické napadení bez zranění

d) fyzické napadení se zraněním
*

FP 20-80%,
ZČ až 60% utkání

FP 20-80%,
FP 40-100%,
* ZČ na 6 - 12
měsíců
FP 40-100%,
* ZČ na 6 - 18
měsíců
FP 60-100%,
* ZČ na 12-18
měsíců, VČ

FP 50-100%,
ZČ na 6 - 18
měsíců, VČ
FP 50-100%, VČ
FP 100%,
ZČ na 9 - 24
měsíců, VČ
FP 100%,
ZČ na 12-36
měsíců, VČ
FP 100%,
VČ

7. Odmítnutí zahájit hru
např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště, odmítnutí nastoupit k utkání vedenému
rozhodčím-laikem
a) bez následku předčasného
ukončení utkání

*

*

N, FP 10-40%,
ZČ až 30% utkání

b) s následkem předčasného
ukončení utkání

*

*

FP 20-40%,
ZČ až 60% utkání

FP 20-60%,
ZČ na 30 – 100%
utkání
FP 40-60%,
ZČ na 6 - 9
měsíců

8. Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím
a) nedodržení povinností,
propozic, marketinkových
předpisů, pozdní příchod
(příjezd) na utkání, chybný
postup nebo zanedbání při
kontrole náležitostí, kontrole
totožnosti hráčů
b) neomluvené nedostavení se
k utkání, nesprávnosti při
vyúčtování

*

N, FP 2-30%,

FP 30-100%,

*

FP 10-40%,

FP 40-100%,
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Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích
v závažných
případech nebo
případech nebo
prvně
opakovaně

9. Přestupky trenérů a jiných funkcionářů proti řádům
např. nedodržení povinností
(hlášení 4 VT apod.), ustanovení
propozic, marketinkových
předpisů, neoprávněný vstup na
hrací plochu, na trestnou lavici,
na hráčskou lavici nebo do šatny
soupeře, do šatny rozhodčích,
neznalost řádů a pravidel

*

*

N, FP 10-40%,
ZČ až 50% utkání

FP 40-60%,
ZČ na 50-100%
utkání

10. Narušení regulérnosti soutěže
např. úmyslné ovlivňování
výsledku, sabotování hry, přijetí,
předání, příslib nebo pokus o
předání peněz nebo jiných výhod
za účelem ovlivnění výsledku
utkání, nečestné rozhodování
rozhodčího, sázka na výsledek
utkání, jehož se účastní,
nehlášení pokusu o ovlivňování
výsledku

*

*

*

FP 20-70%,
* ZČ na 6 - 12
měsíců

FP 100%,
ZČ na 12-36
měsíců, VČ

*

N, FP 10-50%,
* ZČ na 6 -12
měsíců.

FP 50-100%,
ZČ na 12-36
měsíců, VČ

FP 100%, podle
platných
*
zvláštních
předpisů ADV ČR

FP 100%, podle
platných
zvláštních
předpisů ADV ČR

11. Uvádění nesprávných údajů
např. falšování nebo
pozměňování sportovně
technických písemností, průkazů,
neuvedení důležitých událostí
nebo okolností ve sportovně
technických písemnostech,
neoprávněná manipulace s
písemnostmi orgánů svazu,
hospodářské machinace

*

*

12. Porušení zákazu dopinku
např. start pod vlivem dopinku,
porušování zákazu dopinku,
navádění k použití dopinku

*
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*

Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích
v závažných
případech nebo
případech nebo
prvně
opakovaně

13. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu
např. nedostavení se k jednání,
nerespektování nařízení nebo
rozhodnutí disciplinární komise
nebo jiného orgánu, nedostavení
se na sraz reprezentace,
nedodržení ustanovení propozic,
marketinkových předpisů,
dostavení se k utkání bez
registračního průkazu, odmítnutí
podepsat zápis o utkání, ztráta
písemnosti nebo propůjčené ceny
(trestem není řešena náhrada
škody), kouření a požívání
alkoholu v prostorách hřiště nebo
areálu, poškozování dobrého
jména sportu nebo svazu

*

*

*

*

N, FP 10-30%,
ZČ až 30% utkání

FP 30-80%,
ZČ na 30-60%
utkání

*

*

*

*

N, FP až 50%,
ZČ až 50% utkání

FP 50-100%,
ZČ na 50-100%
utkání

14. Jiná provinění
např. porušení etického kodexu
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B. Kolektivy
Přestupek

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

1. Nedostatečná pořadatelská služba, nesportovní chování diváků,
vhazování předmětů na hrací plochu, požívání alkoholu v prostorách
hřiště nebo areálu
a) nedostatečná pořadatelská
služba, nesportovní chování bez
vhazování předmětů na hrací
plochu
b) vhazování předmětů na hrací
plochu
c) ukončení utkání vlivem vhazování
předmětů na hrací plochu
d) neuskutečnění utkání z důvodu
pochybení pořadatelské služby
(např. nedostatečně připravená
hrací plocha, podcenění počasí a
nezahájení včasných úklidových
prací). Trestem není řešena

N, FP 1-10%
FP 3-20%,
UH až 20% utkání
FP 5-20%,
UH až 30% utkání

N, FP 5-30%,
UH až 20% utkání

FP 10-40%,
UH na 5-20% utkání
FP 20-60%,
UH na 20-30% utkání
FP 25-80%,
UH na 30-50% utkání,
ZČ na 5-15% utkání

FP 30-100%,
UH na 20-60% utkání,
ZČ na 10-20% utkání

náhrada prokazatelné škody.
2. Výtržnosti a fyzické napadení
např. fyzické napadení hráčů, funkcionářů, rozhodčích, vstup diváků a jiných neoprávněných osob na hrací plochu, na hráčské a trestné lavice nebo do šaten, ničení
majetku, a to v prostorách hřiště, areálu nebo v okolí. Trestem není řešena náhrada
prokazatelné škody.
a) pokud nedošlo ke zranění a
škodám a pořadatelská služba
účinně zasáhla
b) pokud pořadatelská služba
zasáhla a přesto došlo ke zranění
nebo škodám
c) pokud pořadatelská služba
nezasáhla, selhala, nezvládla
situaci, nebo bylo utkání z
důvodu výtržností nebo fyzického
napadení předčasně ukončeno
d) nesportovní chování nebo
výtržnosti hráčů družstva mimo
doby utkání
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N, FP 3-10%,
UH až 20% utkání

FP 10-80%,
UH na 20-30% utkání

FP 5-20%,
UH až 30% utkání

FP 15-100%,
UH na 30-40% utkání,
ZČ na 5-15% utkání

FP 10-40%,
UH až 40% utkání,
ZČ až 15% utkání

FP 20-100%,
UH na 40-50% utkání,
ZČ na 10-30% utkání,
VS

FP 10-50%,
ZČ až 10% utkání

FP 20-100%
ZČ na 10-20% utkání

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

Přestupek

3. Nedostavení se k utkání z viny družstva
Trestem není řešena náhrada prokazatelné škody.
FP 10 - 100%,
ZČ na 5-15% utkání

FP 5-50%

4. Odmítnutí zahájit hru
např. odmítnutí nastoupit, hrát, opožděné nastoupení, opuštění hřiště
a) bez následků předčasného
ukončení utkání
b) s následkem předčasného
ukončení utkání

FP 3-10%
FP 5-50%,
ZČ až 15% utkání

FP 10-60%,
ZČ na 5-15% utkání
FP 10-60%,
ZČ na 15-30% utkání

5. Start družstva
a) v době zastavení činnosti
družstva nebo klubu
b) proti družstvu nebo klubu se
zastavenou činností

FP 50%,
ZČ až 20% utkání
FP 2 – 25%,
ZČ až 15% utkání

FP 100%, VS
FP 2 – 50%,
ZČ na 15-30% utkání

6. Nečestné jednání
např. předstíraná ztráta písemností,
organizované uvádění nesprávných
údajů nebo falšování či pozměňování
písemností, zneužití soupisky,
ovlivňování svědků, hospodářské
machinace

FP 3-30%,
ZČ až 15% utkání

FP 5-50%,
ZČ na 15-30% utkání,
VS

7. Narušení regulérnosti soutěže
a) úmyslné ovlivňování výsledku,
sabotování hry, přijetí, předání,
příslib nebo pokus o předání
peněz nebo jiných výhod za
účelem ovlivnění výsledku utkání
b) sázka na výsledek utkání,
nehlášení pokusu o ovlivňování
výsledku

FP 10-80%,
ZČ až 30% utkání,
VS

FP 40-100 %,
ZČ na 30-40% utkání,
VS

FP 10-60%,
ZČ až 15% utkání

FP 40-80%,
ZČ na 15-30% utkání

FP 50-100%,
podle platných
zvláštních předpisů

FP 100%,
podle platných
zvláštních předpisů

8. Porušení zákazu dopinku
např. start pod vlivem dopinku,
porušování zákazu o používání
dopinku
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Přestupek

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

9. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu
a) nedodržení nařízení nebo
propozic soutěže, marketinkových
předpisů, dostavení se k utkání
bez soupisky nebo registračních
průkazů, nedostavení se k
FP 0,5-30%
jednání, nerespektování
rozhodnutí disciplinární komise
nebo jiného orgánu, nesplnění
povinností pořadatele
b) bezdůvodné podání námitek nebo
odvolání, ztráta písemnosti,
propůjčené ceny, opožděné
N, FP 2-20%
vrácení propůjčené ceny, trestem

FP 2-60 %,
ZČ na 5-20% utkání

FP 5-40%

není řešena náhrada
prokazatelné škody.
c) zanedbání povinnosti zabezpečit
rozhodčí, nevyplacení náhrad
rozhodčím nebo delegátovi
d) odstoupení družstva před
zahájením soutěže
e) odstoupení družstva v průběhu
soutěže

FP 3-10%,
není-li v rozpisu
soutěže stanoveno
jinak
FP 3-10%,

FP 10-50%,
není-li v rozpisu
soutěže stanoveno
jinak
FP 10-50%,

FP 20-100%

FP 50-100%

N, FP 10-50%,
ZČ až 50% utkání
UH až 30% utkání

FP 50-100%,
ZČ na 50-100% utkání
UH na 30-60% utkání,
VS

14. Jiná provinění
např. provinění dle čl. 2, bodu 8) DŘ
hokejbalu, porušení etického kodexu
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Hlava I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny
oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení klubů, funkcionáře svazu a
klubů. Řád upravuje zejména vstup klubů do ČMSHb a jejich zařazení do soutěží
řízených ČMSHb a jeho nižšími organizačními složkami.
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HLAVA II.
KLUBY ČMSHb
Článek 201
Přijetí klubu do ČMSHb
1.

Členy ČMSHb se mohou stát:
a) kluby ustanovené dle platného občanského zákoníku nebo jsou obchodními
společnostmi – řádný člen,
b) kluby bez vlastní právní subjektivity – dočasný člen.

2.

O přijetí za člena ČMSHb rozhoduje předsednictvo ČMSHb na základě písemné
přihlášky (na předepsaném formuláři).
Řádné členství je podmíněno předložením schválených stanov příslušnou státní
institucí či jiného zakládacího dokumentu (např. výpis ze spolkového nebo
obchodního rejstříku).
Dočasné členství je podmíněno předložením souhlasného stanoviska příslušného
RSHb a je omezeno na období jednoho soutěžního ročníku, tj. do 30. 6.
následujícího roku po roce registrace do ČMSHb.
Přihláška do ČMSHb obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do
ČMSHb dobrovolně, zavazuje se zejména dodržovat Stanovy a ostatní předpisy
ČMSHb a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČMSHb.

3.

Nový člen je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo (kód
ČMSHb) platné v rámci ČMSHb.

4.

Registrovaný člen je automaticky členem příslušného RSHb, kde má člen evidované
sídlo.

Článek 202
Členská práva a povinnosti
1.

Práva a povinnosti členů ČMSHb upravují Stanovy, řády a předpisy ČMSHb. Některá
práva a povinnosti členů ČMSHb mohou být upravena smlouvami mezi členem a
ČMSHb. Práva a povinnosti dočasných členů upravuje Statut dočasného člena
vydaný Předsednictvem ČMSHb.

2.

Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČMSHb. O případném
převodu členských práv a s tím souvisejících povinností, rozhoduje předsednictvo
ČMSHb. Členství člena ČMSHb, který svá práva a povinnosti převedl se souhlasem
předsednictva ČMSHb zanikne. Subjekt, na něhož byla členská práva převedena, se
stává členem ČMSHb se všemi členskými právy a povinnostmi vůči ČMSHb, jeho
členům a účastníkům soutěží, které měl předávající členský klub.
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3.

Členské kluby jsou povinny vést přesnou evidenci (matriku) svých členů v IS
ČMSHb. Ke kontrole této povinnosti jsou oprávněny všechny orgány ČMSHb.

4.

Náležitosti vedení členské evidence a podmínky prokazování členství stanoví kluby
ve svých stanovách, nebo v rozhodnutí svých orgánů.

Článek 203
Název a sídlo klubu
1.

Rozhodující znaky právní identifikace klubu tvoří jeho název a sídlo. Družstva klubu
ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, pro všechny
společným názvem, pod kterým je klub registrován u ČMSHb. V názvu klubu musí
být obsažen základní název klubu:
a) řádný člen – název klubu, který je registrován a zapsán ve spolkovém nebo
obchodním rejstříku,
b) dočasný člen – název klubu, který je schválen matriční komisí ČMSHb.

2.

Pokud je klub obchodní společností, může být jeho právní forma na jeho žádost
uváděna v registračních průkazech hráčů (s.r.o., a.s.). Taková informace o právní
formě klubu se nepoužívá v jiných dokumentech, (tabulky atd.).

3.

Název klubu a jeho změna:
a) za základní název klubu se považuje ten název, pod kterým je klub zapsán ve
spolkovém nebo obchodním rejstříku, respektive evidovaný v ČMSHb (dočasný
člen),
b) oficiální název klubu nesmí být tvořen pouze obecně používanou zkratkou (HbC,
TJ, SK, Sokol, atd.) a nesmí být zaměnitelný s názvem jiného klubu,
c) změna základního názvu klubu je taková změna, při níž se zásadním způsobem
mění název klubu (např. TJ Union Praha místo TJ Baník Praha). Změna názvu
klubu musí být doložena výpisem ze spolkového nebo obchodního rejstříku. Při
této změně je nutná změna názvu klubu na registračních průkazech aktivních
členů klubu,
d) název klubu je možno měnit kdykoliv,
e) název klubu je možno pro jednu sezónu doplnit nebo částečně změnit (např. o
název sponzora TJ Metrostav Union Praha místo TJ Union Praha, nebo HBC
Metrostav Praha). O této změně informuje klub řídící orgán soutěže v rámci
přihlášek do soutěží, který klubu vystaví příslušné potvrzení. Tato změna názvu
je zpoplatněna částkou ve výši 5 000,- Kč a při této změně není nutná výměna
registračních průkazů.
Klub, který je registrován jako dočasný člen, nemůže měnit či doplňovat svůj
název.

4.

Sídlo klubu a jeho změna:
a) za sídlo klubu se považuje ta adresa, na které je klub zapsán ve spolkovém
nebo obchodním rejstříku, respektive je evidována v ČMSHb (dočasný člen),
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b) změnu sídla klubu je klub povinen neprodleně oznámit Registračnímu úseku
ČMSHb včetně doložení aktuálního výpisu ze spolkového nebo obchodního
rejstříku.
5.

Klub je povinen hrát soutěžní utkání svých družstev, jichž je pořadatelem, na hřišti v
místě svého sídla. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit příslušný řídící orgán
soutěže.

Článek 204
Zánik členství v ČMSHb
1.

Členství v ČMSHb zaniká vystoupením klubu z ČMSHb na základě písemného
sdělení klubu předsednictvu ČMSHb. Činnost všech družstev klubu končí dnem
doručení písemného sdělení.

2.

Dočasné členství zaniká tehdy, neprovede-li klub změnu registrace na řádné
členství, v termínu dle čl. 201, odst. 2.

3.

Předsednictvo ČMSHb může odejmout členství v ČMSHb pro hrubé nebo opakované
porušování členských povinností klubu. Členství zaniká dnem rozhodnutí
předsednictva ČMSHb o odnětí členství. Tímto dnem také končí účast všech
družstev klubu v soutěžích.

4.

Členství zaniká rovněž právním zánikem občanského sdružení nebo spolku na
základě zákona. Členství obchodní společnosti zaniká jejím zrušením, pokud
obchodní společnost neprokáže, že se ruší bez likvidace a že její členská práva a
povinnosti přebírá její právní nástupce. Takové převzetí práv a povinností je možné
jen se souhlasem předsednictva ČMSHb. Dnem právního zániku či zrušením člena
končí účast družstev klubu v soutěžích, pokud klub neodhlásil družstva ze soutěží
ještě před svým právním zánikem či zrušením.

5.

Pokud členství klubu, který je zapsaným spolkem, nezanikne žádným ze způsobů
uvedených v bodech 1 - 3, výkonný výbor příslušného RSHb doporučí
předsednictvu ČMSHb, aby rozhodl o zániku členského klubu, jestliže v uplynulých
dvou soutěžních ročnících neměl zařazeno v soutěžích ČMSHb ani jedno družstvo a
nepřihlásil žádné své družstvo do nového soutěžního ročníku. Pokud v klubu
vzniknou opět podmínky pro účast některého družstva v soutěžích ČMSHb, musí
klub podat do ČMSHb novou přihlášku.

6.

Jestliže členství klubu, který je obchodní společností, nezanikne žádným ze způsobů
uvedených v odst. 1 - 3, ukončí je předsednictvo ČMSHb svým rozhodnutím, a to
tehdy, jestliže klub neměl v posledním soutěžním ročníku zařazeno v soutěžích
ČMSHb ani jedno družstvo a žádné své družstvo nepřihlásil ani do nového
soutěžního ročníku. Pokud v klubu vzniknou opět podmínky pro účast některého
družstva v soutěžích ČMSHb, musí klub podat do ČMSHb novou přihlášku.
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Článek 205
Převod práv člena ČMSHb
1.

V případě zániku členství může předsednictvo ČMSHb v zájmu prospěchu hokejbalu
rozhodnout, že členská práva převede na jinou právnickou osobu, která se stane
členem ČMSHb na místo subjektu, jehož členství v ČMSHb zaniklo. Přednostně však
toto právo nabídne tomu, komu náleželo před jeho převodem na člena, jehož
členství zaniklo, pokud takový subjekt ještě existuje. V takovém případě družstva
zaniklého člena pokračují dále v soutěžích a stávají se družstvy nového klubu, na
nějž byla členská práva převedena.

HLAVA III.
SLOUČENÍ A ROZDĚLENÍ KLUBŮ
Článek 301
Společná ustanovení o sloučení a rozdělení klubů
1.

Hokejbalové kluby se mohou slučovat a rozdělovat za podmínek a způsobem
stanoveným v jejich statutárních dokumentech, předpisech ČMSHb a na základě
zákona. Důsledkem takových změn je zpravidla změna zařazení jejich družstev do
soutěží. Sloučení nebo rozdělení klubu je možné výhradně v době mezi ukončením
soutěžního ročníku a losováním nového soutěžního ročníku. Je zcela vyloučeno
provést sloučení či rozdělení klubu v průběhu soutěžního ročníku.

2.

Návrh sloučení či rozdělení je třeba připravit s dostatečným časovým předstihem.
Návrh sloučení a rozdělení klubu je nutno oznámit nejpozději do 31. 05. běžného
roku orgánům ČMSHb, které řídí soutěže, v nichž startují družstva slučovaných či
rozdělovaných klubů. Součástí oznámení orgánům ČMSHb musí být projekt sloučení
či rozdělení klubů. Kluby, které neoznámí návrh svého sloučení či rozdělení do 31.
05. a které nepředloží zároveň projekt sloučení či rozdělení, se v příslušném roce
nemohou sloučit ani rozdělit. Orgán ČMSHb rozhodující o sloučení či rozdělení s
konečnou platností (Článek 304, bod 1.) je povinen do 30 dnů u obchodní
společnosti a do 60 dnů u zapsaného spolku od oznámení sdělit klubům, zda s
projektem souhlasí či nikoli.

3.

Projekt sloučení či rozdělení občanských sdružení musí obsahovat:
a) usnesení orgánů klubu (zpravidla valných hromad) o sloučení či rozdělení klubu,
b) návrh převodu družstev do klubu vzniklého sloučením či do klubů vzniklých
rozdělením,
c) návrh smlouvy, případně již schválenou smlouvu o převodu závazků klubu,
který zanikne.

4.

Projekt sloučení, splynutí či rozdělení obchodní společnosti, musí mít náležitosti
stanovené obchodním zákoníkem s tím, že v něm musí být uveden rovněž návrh
převodu družstev obdobně, jako při sloučení či rozdělení občanských sdružení.
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5.

Klub, který byl v jednom roce účastníkem sloučení, splynutí či rozdělení, nemůže se
v témže roce znovu sloučit, splynout či rozdělit.

6.

Při rozhodování o povolení sloučení, splynutí či rozdělení klubů jsou řídící orgány
ČMSHb povinny brát ohled především na možnost dalšího působení družstev
mládeže těchto klubů. Je nepřípustné, aby v důsledku sloučení, splynutí či rozdělení
klubu zaniklo byť jediné družstvo mládeže. Proti tomu, kdo zánik družstva mládeže
způsobí, vyvodí řídící orgán soutěže disciplinární případně sportovně technické
důsledky.

Článek 302
Sloučení klubů
1.

Výsledkem sloučení klubů je buď zánik jednoho z nich a právní kontinuita druhého,
nebo případ, kdy slučující se kluby oba zaniknou a vytvoří zcela novou právnickou
osobu (u obch. spol. - splynutí).

2.

Jestliže je klub zapsaným spolkem, může se sloučit jen s klubem, který je také
zapsaným spolkem. Slučovat se mohou kluby v rámci jedné obce.

3.

Je-li klub obchodní společností, může se sloučit nebo splynout jen s klubem, který
je obchodní společností a má stejnou právní formu na základě splnění podmínek,
které stanoví obchodní zákoník a tento předpis. Se sídlem klubu vzniklého
sloučením či splynutím, musí vyslovit souhlas předsednictvo ČMSHb již při
schvalování projektu. Jinak nebude projekt schválen a sloučení či splynutí se
neuskuteční.

4.

Sloučení či splynutí obchodních společností a sloučení zapsaných spolků musí být
právně doloženo (ověřená kopie návrhu na zápis do spolkového nebo obchodního
rejstříku se zaplaceným soudním poplatkem, resp. výpis ze spolkového nebo
obchodního rejstříku) do dne losování A družstev. Jinak se sloučení či splynutí
neuskuteční.

5.

Ve všech případech sloučení a splynutí zůstává nástupnickému klubu právo na
účast v soutěžích, v nichž byla zařazena družstva zaniklého klubu (klubů). To však
jen tehdy, je-li start družstev v soutěžích z hlediska soutěžního řádu možný (např.
start družstev klubu v různých skupinách jedné třídy soutěže). Pokud by tomu tak
nebylo, mohou být družstva zařazena do nižších tříd soutěže.

Článek 303
Rozdělení klubů
1.

Výsledkem rozdělení klubu je buď zánik původního klubu a vznik nových klubů,
nebo právní kontinuita původního klubu a oddělení nového klubu (klubů).
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2.

Jestliže je klub zapsaným spolkem, může se rozdělit jen na kluby, které jsou
zapsanými spolky. Rozdělení je možné jen v rámci jedné obce.

3.

Je-li klub obchodní společností, může se rozdělit jen na kluby, které jsou
obchodními společnosti a mají stejnou právní formu jako klub původní na základě
splnění podmínek, které stanoví obchodní zákoník a tento předpis. Se sídly klubů
vzniklých rozdělením musí vyslovit souhlas předsednictvo ČMSHb již při schvalování
projektu. Jinak nebude projekt schválen a rozdělení se neuskuteční.

4.

Rozdělení obchodních společností a rozdělení zapsaných spolků musí být právně
doloženo jako u sloučení či splynutí do dne losování A družstev. Jinak se rozdělení
neuskuteční.

5.

Jestliže se klub rozdělí na dva či více nových klubů, musí příslušný řídící orgán
rozdělujícího se klubu v projektu rozdělení (Článek 301, odst. 3) určit, v kterých
soutěžích, v nichž dosud startovala družstva rozdělujícího se klubu, jsou
nástupnickými družstva klubů vzniklých rozdělením.

Článek 304
Rozhodování o sloučení a rozdělení klubů
1.

Návrhy sloučení, splynutí a rozdělení klubů schvalují řídící orgány ČMSHb na
základě předložení projektů a dalších dokumentů a informací slučujícími a
rozdělujícími se kluby. V případě, že jde o sloučení či rozdělení, které podle zařazení
družstev klubů do soutěží, které jsou zapsanými spolky, spadá do kompetence
dvou nebo více řídících orgánů, rozhoduje s konečnou platností řídící orgán vyšší
soutěže po vyjádření řídících orgánů nižší soutěže. O sloučení, splynutí či rozdělení
klubu, který je obchodní společností, rozhoduje předsednictvo ČMSHb. Řídící
orgány dbají, aby sloučení či rozdělení proběhla v souladu se zákony, stanovami,
řády a předpisy ČMSHb a statutárními dokumenty klubů. Pokud tomu tak nebude,
řídící orgán rozhodující s konečnou platností návrh sloučení nebo rozdělení klubů
neschválí.

2.

Vůči rozhodnutí řídícího orgánu rozhodujícího s konečnou platností o schválení
sloučení či rozdělení je možno podat podnět k přezkoumání k odvolací komisi
ČMSHb do 15 dnů ode dne dojití jeho rozhodnutí nebo v téže lhůtě, pokud
nerozhodl v době stanovené v Článku 301, odst. 2. Přezkoumání konečného
rozhodnutí předsednictva ČMSHb není přípustné.

3.

Řídící orgán ČMSHb, který rozhoduje o sloučení či rozdělení klubu s konečnou
platností, může v každém případě stanovit za takový akt příslušný poplatek.
Celostátní orgán do 5.000 Kč, nižší orgány do 3.000 Kč. Řídící orgán, který je
oprávněn rozhodovat s konečnou platností, je povinen oznámit částku slučujícím
nebo rozdělujícím se klubům při schválení návrhu sloučení či rozdělení (Článek 301,
odst. 2). Kluby jsou povinny uhradit částku společně podle dohody nebo rozhodnutí
řídícího orgánu nejpozději do losování orgánu ČMSHb, který rozhodoval s konečnou
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platností, pokud tento orgán nestanoví jinak. Neuhrazená dlužná částka bude
vymáhána cestou disciplinárního řízení.
4.

Pokud se kluby odchýlí od schváleného návrhu a projektu, pak se takové sloučení či
rozdělení neuskuteční. Družstva takových klubů budou zařazena do soutěží podle
soutěžního řádu.

Hlava IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí
předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

2.

Ruší se platnost dosavadního Organizačního řádu členských klubů ČMSHb platného
od 1. 7. 2015.

3.

Tento Organizační řád členských klubů ČMSHb schválilo předsednictvo ČMSHb a
platí od 1. 7. 2018.
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Článek 1
Základní ustanovení
1.

Přestupy hráčů mezi národními svazy v působnosti Mezinárodní hokejbalové
federace ISBHF se řídí Přestupním řádem ISBHF. ISBHF přebírá odpovědnost za
všechny přestupy hráčů ve smyslu ustanovení přestupního řádu ISBHF. Tj.
administrativní řešení přestupů, úschovu přestupních certifikátů, vydávání
hráčských oprávnění a rovněž projednávání sporů, vzniklých při přestupech mezi
svazy, nebo při odmítnutí uvolnit hráče pro reprezentační družstvo.

Článek 2
Projednávání
1.

Administrativní projednávání přestupu je v kompetenci sekretariátu ISBHF. Za
každý přestup musí přijímající klub zaplatit poplatek v aktuální schválené výši dle
přestupního řádu ISBHF a bankovní výlohy.

2.

Hráčské oprávnění pro nový klub je platné od data potvrzení přestupu
sekretariátem ISBHF (kopie se zasílá bývalému i novému národnímu svazu).

3.

Námitky proti průběhu a rozhodnutí projedná a definitivně rozhodne druhá a
poslední instance – smírčí komise ISBHF (ISBHF Appeal Committee), přičemž musí
být uhrazeny skutečně vzniklé výdaje.

Článek 3
Průběh
1.

Formulář o mezinárodním přestupu musí být řádně vyplněn ve všech kolonkách.
Po podepsání hráčem a potvrzení novým (přijímajícím) klubem se formulář zašle
k vyjádření mateřskému (uvolňujícímu) klubu.

2.

Mateřský klub navrátí novému klubu přestupní formulář s písemným vyjádřením
do 14 dnů od jeho převzetí.

3.

Řádně vyplněný a podepsaný přestupní formulář zašle nový klub společně
s dokladem o uhrazení přestupního poplatku ISBHF (viz článek 2, odst. 1) na
národní svaz, pod který spadá mateřský (uvolňující) klub.

4.

V případě, že nový (přijímající) klub neobdrží vyjádření od mateřského klubu do
14 dnů od předání přestupního formuláře, má nový (přijímající) klub právo zaslat
žádost o přestup přímo na příslušný národní svaz. Žádost se zasílá společně
s dokladem o uhrazení přestupního poplatku ISBHF (viz článek 2, odst. 1) na
národní svaz, pod který spadá mateřský (uvolňující) klub.
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5.

Národní svaz mateřského (uvolňujícího) klubu projedná žádost o přestup do 14
dní od doručení žádosti.

6.

Po projednání přestupu zašle národní svaz žádost o přestup společně se svým
vyjádřením na sekretariát ISBHF.

7.

Sekretariát ISBHF překontroluje žádost o přestup a všechny jeho náležitosti a
rozhodne o udělení hráčského oprávnění. Kopie rozhodnutí zašle na oba národní
svazy, jejichž kluby jsou účastníky přestupního řízení. Národní svazy zajistí
informování o výsledku přestupního řízení zúčastněné kluby.

8.

V případě, trvalého přestupu či limitovaného přestupu (hostování) hráče z České
republiky do zahraničí zajistí mateřský klub odevzdání registračního průkazu
příslušného hráče hlavnímu registračnímu pracovišti ČMSHb. Pokud tak mateřský
klub neučiní, vystavuje se disciplinárnímu postihu.

9.

Za každý přestup či hostování hráče z nebo do České republiky je povinnost
uhradit poplatek za projednání ve výši 500 Kč na účet ČMSHb.

Článek 4
Ustanovení společná a závěrečná
1.

Výklad předpisu o Mezinárodních přestupech provádí předsednictvo ČMSHb
v souladu s předpisy ISBHF.

2.

Ruší se dosavadní předpis o Mezinárodních přestupech platný od 1. 7. 2015.

3.

Tento předpis schválilo předsednictvo ČMSHb a platí od 1. 7. 2018.
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