
Příloha č. 1
Důsledek velkého pádu a začátek ekonomické krize v klubu.

23.07.2007 

Kunovice – Pouze epizodní charakter mělo účinkování házenkářek Kunovic v interlize. Po sestupu 

z elitní soutěže, ve které působil jednu sezonu, klub navíc čelí vážným ekonomickým problémům.

"Po sestupu nás opustil generální sponzor, takže kunovická házená bojuje o holé žití," konstatoval 

trenér Antonín Střelec. Ekonomické důvody dokonce donutily kunovické házenkářky přihlásit se 

pro příští ročník až do druhé ligy.  "První ligu si finančně prostě nemůžeme dovolit,  i když po 

sportovní  stránce  bychom  ji  hravě  zvládli,"  řekl  Střelec.

Rychlý pád z nejvyšší soutěže a odchod sponzora způsobil také úprk hlavních opor, takže na návrat 

mezi elitu už Kunovice nemyslí.

Zdroj: [15]



Příloha č. 2
Ekonomická směrnice
Článek 1 
Úvodní ustanovení 
1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, 
pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta a to při řízení a zabezpečení utkání. 
2. Ekonomická směrnice upravuje příspěvek na úhradu cestovních výdajů vynaložených zejména v 
souvislosti s výkonem funkce dle předchozího odstavce, v souvislosti s výkonem volené funkce v 
orgánech Českého svazu házené (dále jen ČSH) nebo v souvislosti s jinou činností konanou v zájmu 
ČSH. 
3. Ekonomická směrnice upravuje sazby a limity pro vybrané náklady při akcích organizovaných ČSH. 
4. Ekonomická směrnice upravuje týmové a individuální startovné v soutěžích ČSH. 

Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních 
Článek 2 
Základní ustanovení 
1. Rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům, pořadatelské službě náleží podle této směrnice 
odměny: 
a) v soutěžních utkáních řízených ČSH a oblastními svazy házené, 
b) v mezistátních a ostatních utkáních reprezentačních družstev, 
c) v nesoutěžních utkáních. 
2. Pomocným rozhodčím se pro účely této směrnice rozumí zapisovatel a časoměřič. 
3. Pořadatelskou službou se pro účely této směrnice rozumí hlasatel, zdravotník a hlavní pořadatel. 
4. Delegátem se pro účely této směrnice rozumí vyslaný delegát řídícím orgánem soutěže. 
5. Soutěžním utkáním se pro tyto účely rozumí mistrovské nebo pohárové utkání v soutěžích řízených 
ČSH nebo oblastními svazy házené. 
6. Nesoutěžním utkáním se rozumí turnajová, přípravná nebo přátelská utkání pořádaná ČSH, 
oblastními svazy házené nebo kluby. 
7. Oficiálním mezistátním utkáním se rozumí utkání reprezentačního družstva v oficiálních soutěžích 
EHF, IHF. Odměny rozhodčích v takových soutěžích se řídí ustanoveními předpisů EHF, IHF. 
8. Pro potřeby této směrnice se oficiálním mezistátním utkáním rozumí turnajové, přípravné či přátelské 
utkání reprezentačního družstva České republiky s reprezentačním družstvem jiné federace sdružené v 
IHF, které jako oficiální stanoví odborný útvar Exekutivy ČSH. 
9. Obdobně se vztahuje ustanovení článku 2, odst. 8 na turnajová mezistátní utkání reprezentací jiných 
federací navzájem při akcích (např. turnajích) pořádaných ČSH. 

Článek 3 
Odměny při soutěžních utkáních 
1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje jak na soutěžní utkání řízené ČSH, tak na soutěžní utkání řízené 
oblastními svazy házené. 
2. Odměny rozhodčím v soutěžních utkáních ČSH se stanovují odlišně podle úrovně soutěže: 
a) Extraliga dospělých 1 500 Kč 
b) 1. liga dospělých 1 000 Kč 
c) 2. liga dospělých 400 Kč 
d) 1 liga staršího dorostu 300 Kč 
e) 1. liga mladšího dorostu 300 Kč 
f) 2. liga staršího dorostu 200 Kč 
3. Odměny delegátům v soutěžních utkáních ČSH se stanovují odlišně podle úrovně soutěže: 
a) Extraliga dospělých 800 Kč 
b) 1. liga dospělých 400 Kč 



c) Český pohár, ostatní soutěže 400 Kč 
4. Odměny rozhodčím v soutěžních utkáních oblastních svazů házené se za jedno utkání stanovují ve 
výši: 
a) soutěže dospělých 250 Kč 
b) soutěže dorostu 200 Kč 
c) soutěže žactva 150 Kč 
5. Odměny dle článku 3, odst. 4 jsou stanoveny jako maximální a je v kompetenci příslušného 
oblastního svazu házené stanovit odměny nižší. Přesná výše odměn pro daný soutěžní ročník musí být 
uvedena v Rozpisu soutěže. 
6. Pokud finančně zabezpečuje soutěžní utkání ČSH, odměna pomocným rozhodčím a pořadatelské 
službě za jedno utkání činí nejvýše 100 Kč za osobu a utkání. 
7. Pokud finančně zabezpečuje soutěžní utkání oblastní svaz házené, odměna pomocným rozhodčím a 
pořadatelské službě za jedno utkání činí nejvýše 80 Kč za osobu a utkání. 
8. V případě, že pomocné rozhodčí a pořadatele vyplácí klub, může být výše odměny stanovena 
dohodou. 

Článek 4 
Odměny při utkáních reprezentačních družstev 
1. Odměna rozhodčích v oficiálních mezistátních utkáních reprezentačních družstev (turnajových, 
přátelských, přípravných) se za jedno utkání stanovuje ve výši: 
a) dospělí 1 000 Kč 
b) juniorské kategorie 600 Kč 
c) ostatní kategorie 400 Kč 
2. Odměna rozhodčích v ostatních utkáních reprezentačních družstev činí 50% hodnot uvedených odst. 
1. 
3. Odměny pomocným rozhodčím a odměny pořadatelům se při oficiálních mezistátních utkáních 
stanoví ve výši 250 Kč za osobu a utkání. 
4. Odměny pomocným rozhodčím a odměny pořadatelům se v ostatních utkáních reprezentace stanoví 
ve výši 100 Kč za osobu a utkání. 
5. V případě, že pomocné rozhodčí a pořadatele vyplácí klub, může být výše odměny stanovena 
dohodou. 

Článek 5 
Odměny při nesoutěžních utkáních 
1. Odměna rozhodčím v nesoutěžních utkáních pořádaných ČSH, resp. oblastními svazy házené náleží 
ve výši poloviny sazby uvedené v článku 3, odst. 2, resp. v článku 3, odst. 4. 
2. V nesoutěžních utkáních pořádaných kluby lze odměnu stanovit dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
potom se výše odměny rozhodčím stanoví ve výši poloviny sazby uvedené v článku 3, odst. 2, resp. v 
článku 3, odst. 4. 
3. Odměny delegátům v nesoutěžních utkáních pořádných ČSH se stanoví ve výši poloviny sazby 
uvedené v článku 3, odst. 3. 
4. Odměny pomocným rozhodčím a pořadatelům v nesoutěžních utkáních pořádaných ČSH, resp. 
oblastními svazy házené se stanoví ve výši poloviční sazby uvedené v článku 3, odst. 6, resp. článku 3, 
odst. 7. V případě, že pomocné rozhodčí a pořadatele vyplácí klub, může být výše odměny stanovena 
dohodou.

Článek 6 
Výplata odměn 
1. Odměny rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům a pořadatelům ve všech soutěžních utkáních 
je povinen ze svých prostředků vyplatit klub. Odměna se vyplácí v hotovosti před utkáním. 
2. V případě, že se utkání nikoliv vinou rozhodčích neuskuteční a rozhodčí se k utkání dostaví řádně a 
včas, vyplácí se jim odměna v poloviční výši příslušné sazby. 



3. Odměny rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům a pořadatelům jsou z hlediska daňového 
příjmem podle zákona o daních z příjmů v aktuálně platném znění. 
4. Výplata odměn rozhodčím, pomocným rozhodčím a delegátům se provádí nezdaněná a příjemce 
odměny je povinen sám provést zdanění této odměny. Taková odměna se považuje za ostatní příjem 
podle § 10 zákona o daních z příjmů. 
5. Pořadatel je povinen vystavit pro příjemce odměny písemný doklad o vyplácené částce pokud o to 
příjemce odměny požádá. 
6. Výplata odměn pořadatelů se provádí zdaněná a pořadatel, který odměnu vyplácí, je povinen provést 
zdanění této odměny. Taková odměna se považuje za ostatní příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů. 

Článek 7 
Příspěvek na úhradu cestovních výdajů 
1. Delegovaným rozhodčím a delegátům náleží příspěvek na úhradu cestovních výdajů (dále jen 
„příspěvek“) ve výši prokázaných jízdních výdajů hromadným dopravním prostředkem (vlakem nebo 
autobusem) z místa trvalého bydliště do místa konání utkání a zpět. Při použití vlaku náleží příspěvek ve 
výši obyčejného jízdného 2. třídou. Povinné místenky k vlakům vyšší kvality (SC, IC, EC a NC) lze 
použít v případě, že vzdálenost z místa trvalého bydliště do místa konání akce je větší než 250 km. 
2. Do příspěvku dle předchozího odstavce patří také prokazatelné náklady jízdného městskou 
hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání. 
3. V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není z časového 
hlediska reálné, je možné, aby rozhodčí, resp. delegát použil vlastní motorové vozidlo. Použití vlastního 
motorového vozidla musí být prokazatelné. Sazba za použití vlastního motorového vozidla je stanovená 
paušální sazbou ve výši 4 Kč za jeden kilometr jízdy. 
4. Při cestě autem z jednoho místa a jedním směrem musí oba rozhodčí použít pouze jedno motorové 
vozidlo. V případě, že toto ustanovení není splněno, je vyplacen příspěvek pouze tomu rozhodčímu, 
který vykonal delší cestu. 
5. Příspěvky na úhradu cestovních výdajů jsou rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům a 
pořadatelům vypláceny pořadatelem utkání a to i v případě, že se utkání neuskuteční nikoliv z jejich 
viny. 
6. Volbou použít k cestě silniční motorové vozidlo rozhodčí nebo delegát souhlasí a bere na 
vědomí, že ČSH neodpovídá za případné škody na majetku a zdraví, které by vznikly při cestě k utkání 
a zpět, resp. v přímé souvislosti s cestou k utkání. Rozhodčí nebo delegát, jenž k cestě použil silniční 
motorové vozidlo, musí vždy na doklad o vyúčtování uvést jeho identifikační číslo a druh a svým 
podpisem potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Finanční zabezpečení akcí ČSH 
Článek 8 
Základní ustanovení 
1. Pro účely této směrnice se rozumí akcí ČSH zejména utkání, výcvikové tábory, schůze výkonných a 
volených orgánů, školení, semináře, popř. jiné akce, které jsou příslušnými orgány svazu pojmenovány 
jako akce ČSH (dále pouze “akce”). 
2. Směrnice se vztahuje pouze na akce finančně zabezpečované ČSH nebo oblastními svazy házené a na 
soutěžní utkání v soutěžích řízených ČSH nebo oblastními svazy házené a finančně zabezpečované 
oddíly (dále pouze “pořadatel“). 
3. Delegovaným účastníkem akce (dále pouze “účastník akce”) je zejména zaměstnanec, rozhodčí, 
delegát, hráč, člen výkonného či voleného orgánu, člen realizačního týmu, účastník školení, popř. jiný 
účastník akce delegovaný příslušným kompetentním orgánem ČSH nebo oblastním svazem házené. 
4. Pokud při akcích ČSH jsou vypláceny odměny a cestovní náhrady rozhodčím, delegátům pomocným 
rozhodčím a pořadatelům, použijí se ustanovení části A této směrnice. 
5. Požádá-li účastník akce o poskytnutí zálohy na příspěvek na úhradu cestovních výdajů nebo na další 
případné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na akci a jsou předem projednány s 
pořadatelem akce, je pořadatel akce povinen mu tuto zálohu poskytnout do výše předpokládaných 



nákladů. Toto ustanovení se netýká rozhodčích a delegátů. 
6. Účastník akce je povinen předložit do deseti pracovních dnů po skončení akce její vyúčtování se 
všemi potřebnými doklady. 

Článek 9 
Stravování a stravné 
1. Pořadatel akce zajišťuje pro účastníky akce stravování do výše podle následujících limitů: 
a) akce do 4 hod. (bez hlavního jídla 50 Kč/osobu 
b) akce do 4 hod. (včetně hlavního jídla) 100 Kč/osobu 
c) akce od 4 hod. do 8 hod. 150 Kč/osobu 
d) akce nad 8 hod. 250 Kč/osobu/den 
2. U akcí sportovního charakteru (utkání, výcvikový tábor apod.), které trvají déle než 8 hodin, se 
zvyšuje limit stravování až na 350 Kč za osobu a den pro hráče a členy realizačního týmu. U akcí 
reprezentačních týmů se upravuje limit stravování podle rozpočtu akce schváleného Radou ČSH. 
3. Tyto limity jsou stanoveny jako maximální a jejich pořadatel může pro konkrétní akce stanovit limity 
nižší. 
4. Pokud pořadatel nemůže zajistit stravování, popř. jeho poskytování by bylo spojeno s finančními a 
organizačními obtížemi, je možno poskytnout náhradu ve formě příspěvku na stravné podle příslušného 
zákona. Výše sazby příspěvku na stravné je určována opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, které bylo vydáno nejblíže zahájení soutěžního ročníku. Takto zjištěná sazba příspěvku je platná po 
celou dobu soutěžního ročníku. 
5. Pokud pořadatel akce zabezpečil stravování pouze částečně, stravné se úměrně krátí (zaokrouhleno na 
celé koruny): 
a) za poskytnutí snídaně 25 % celodenní částky stravného 
b) za poskytnutí oběda 40 % celodenní částky stravného 
c) za poskytnutí večeře 35 % celodenní částky stravného

Článek 10 
Ubytování 
1. V případě, že akce trvá déle než jeden den a účastníkovo trvalé bydliště není totožné s místem konání 
akce, je pořadatel povinen poskytnout účastníkovi ubytování v odpovídající kvalitě. 
2. Pořadatel je povinen dodržovat zásady přiměřenosti a hospodárnosti s přihlédnutím k místním 
možnostem ubytování. 
3. Ve výjimečných případech lze poskytnout ubytování v případě, že akce netrvá déle než jeden den a 
pokud to charakter akce vyžaduje. O těchto případech rozhoduje příslušný orgán ČSH nebo pořadatel 
soutěžního utkání v dohodě s delegovaným rozhodčím či delegátem. 

Článek 11 
Příspěvek na úhradu cestovních výdajů 
1. Účastníkům akce, pokud tak rozhodne příslušný orgán ČSH nebo orgán oblastního svazu házené, 
náleží příspěvek na úhradu cestovních výdajů (dále jen „příspěvek“) ve výši prokázaných jízdních 
výdajů hromadným dopravním prostředkem (vlakem nebo autobusem) z místa trvalého bydliště do 
místa konání akce a zpět. 
2. Při použití autobusové dálkové dopravy náleží příspěvek ve výši jízdného včetně místenky. Při 
použití vlaku náleží příspěvek ve výši obyčejného jízdného 2. třídou. Povinné místenky k vlakům vyšší 
kvality (SC, IC, EC a NC) lze použít v případě, že vzdálenost z místa trvalého bydliště do místa konání 
akce je větší než 250 km. 
3. Do příspěvku patří také prokazatelné náklady jízdného městskou hromadnou dopravou v místě 
bydliště i v místě konání akce. 
4. Příslušný orgán ČSH nebo orgán oblastního svazu házené může stanovit akce, při kterých se účastník 
dopravuje z místa trvalého bydliště do místa akce na vlastní náklady. S tímto rozhodnutím musí být 
účastník akce seznámen předem. 



5. V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není z časového 
hlediska reálné, je možné, aby účastník akce použil vlastní motorové vozidlo. Použití vozidla musí být 
prokazatelné. Sazba za použití vlastního motorového vozidla je stanovená ve výši 4 Kč na jeden 
kilometr jízdy. 
6. Ve sporných případech použití vlastního motorového vozidla rozhodne pořadatel akce. 
7. Příspěvky na úhradu cestovních výdajů účastníkům akce jsou vypláceny pořadatelem akce a to i v 
případě, neuskuteční-li se akce nikoliv z jejich viny. 
8. Účastník akce volbou použít k cestě silniční motorové vozidlo souhlasí a bere na vědomí, že ČSH 
neodpovídá za případné škody na majetku a zdraví, které by vznikly při cestě na akci a zpět, resp. v 
přímé souvislosti s cestou na akci. Účastník akce, jenž k cestě použil silniční motorové vozidlo, musí 
vždy na doklad o vyúčtování uvést jeho identifikační číslo a druh a svým podpisem potvrdí, že uvedené 
údaje jsou pravdivé. 

Článek 12 
Odměny při pořádání akcí 
1. ČSH při plánování akce zahrnuje do rozpočtu akce i případné odměny pořadatelům akce. Odměny 
pořadatelům jsou stanoveny individuálně podle rozsahu a významu akce. 
2. ČSH garantuje vyplacení odměny lektorům při účasti na akci v příslušné výši. 
3. Poskytování odměn za přednáškovou činnost při školení a seminářích se řídí sazbami za 1 vyučovací 
hodinu: 

a) školení licence C 400 Kč 
b) školení licence B 500 Kč 
c) školení licence A 600 Kč 
d) tematické semináře 500 Kč 
4. V případě, že přednášející není členem lektorského sboru dle příslušných pokynů vydaných 
Exekutivou ČSH, snižuje se příslušná sazba za vyučovací hodinu o 50%. 
5. V případě, že lektor nemá živnostenské oprávnění, považuje se odměna za lektorskou činnost jako 
příjem podle §6 zákona o daních z příjmů a pořadatel školení provede zdanění odměny. 

Startovné v soutěžích 
Článek 13 
Základní ustanovení 
1. ČSH je oprávněn za start v soutěžích řízených ČSH požadovat po klubech, jejichž družstva startují v 
těchto soutěžích týmové startovné v soutěžích. 
2. Oblastní svaz házené je oprávněn za start v soutěžích řízených oblastními svazy házené požadovat po 
klubech, jejichž družstva startují v těchto soutěžích požadovat týmové startovné v soutěžích. 
3. ČSH je oprávněn za start v soutěžích řízených ČSH požadovat po klubech, jejichž hráči startují v 
soutěžích řízených ČSH nebo oblastními svazy házené, individuální startovné v soutěžích. 

Článek 14 
Týmové startovné v soutěžích 
1. Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží, jsou spolu s přihláškou do soutěže povinny za tato 
družstva uhradit týmové startovné. 
2. Týmové startovné v jednotlivých soutěžích řízených ČSH stanovuje Exekutiva ČSH. Při stanovení 
výše startovného v soutěži je povinna odlišit stupeň soutěže a věkovou kategorii soutěže. 
3. Týmové startovné v jednotlivých soutěžích řízených oblastními svazy házené stanovuje Exekutiva 
příslušného oblastního svazu házené. Při stanovení výše startovného v soutěži je povinna odlišit stupeň 
soutěže a věkovou kategorii soutěže. 
4. Při stanovení výše týmového startovného může řídící orgán zohlednit jiná kriteria, např. počet 
družstev mládeže přihlášených do soutěží řízených ČSH, resp. oblastními svazy házené, která může 
konečnou výši týmového startovného zvýšit nebo snížit. 



5. Výnosy z týmového startovného v soutěžích řízených ČSH jsou příjmem ČSH, výnosy z týmového 
startovného v soutěžích řízených oblastními svazy házené jsou příjmem příslušných oblastních svazů 
házené. 

Článek 15 
Individuální startovné v soutěžích 
1. Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených ČSH nebo oblastními svazy házené, jsou 
povinny za každého hráče a funkcionáře klubu startujícího v soutěžích řízených ČSH a oblastními svazy 
házené uhradit individuální startovné v soutěžích (dále jen individuální startovné). 
2. Za hráče se pro účely této směrnice považuje hráč dle příslušných předpisů ČSH. Za funkcionáře se 
pro účely této směrnice považují všichni registrovaní členové ČSH, kteří budou uváděni na zápisu o 
utkání. 
3. Výši individuálního startovného stanovuje Exekutiva ČSH, přičemž musí respektovat věkové 
odlišnosti tak, že: 

a) členové ČSH, kterým k datu zahájení soutěžního ročníku bylo 19 let a více, platí základní 
individuální startovné, 
b) členové ČSH, kterým k datu zahájení soutěžního ročníku bylo 11 let a současně jim nebylo více než 
19 let, platí snížené individuální startovné ve výši 50% základního individuálního startovného. 
c) členové ČSH, kterým k datu zahájení soutěžního ročníku nebylo 11 let, individuální startovné neplatí. 
4. Termíny splatnosti, způsob ověřování zaplacení, způsob předání informací oddílu o zaplacení 
individuálního startovného stanoví Exekutiva ČSH. 
5. Klub je povinen k platbě individuálního startovného přiřadit registrační číslo hráče, resp. hráčů (v 
případě hromadné platby). 
6. Individuální startovné je z 80 % příjmem Českého svazu házené z 20 % příjmem toho oblastního 
svazu házené, do kterého je klub zařazen. 
7. Způsob a termíny odvodu podílu oblastních svazů házené stanovuje Exekutiva ČSH. 
8. Výnosy z individuálního startovného jsou určeny k financování rozvoje mládežnické házené. 
Exekutiva ČSH a oblastní svazy házené jsou povinny pravidelně zveřejňovat výši získaných prostředků 
z individuálního startovného a účel jejich užití. 

Článek 16 
Společná a závěrečná ustanovení 
1. Výklad této směrnice provádí Exekutiva ČSH nebo její odborný útvar. 
2. Tato směrnice byla schválená Radou ČSH dne 8. května 2010 a nabývá účinnosti 1.7.2010. 

Ing. Jaroslav Chvalný 
Prezident Českého svazu házené 
 



Příloha č. 3
Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních 
práv
Článek I
Základní ustanovení
1. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje kompetence při
pořizování televizních, rozhlasových a dalších audiovizuálních přenosů a
záznamů a jejich další šíření prostřednictvím televizního, rozhlasového a
internetového vysílání (dále jen vysílací práva) při utkáních, která spadají do
působnosti České svazu házené (dále jen ČSH).
2. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje vzájemné vztahy
klubů a ČSH v oblasti využívání reklamních ploch a dalších reklamních produktů
(dále jen reklamní práva), při utkáních, která spadají do působnosti ČSH.

Článek II
Působnosti
1. V souladu se stanovami IHF jsou za oficiální utkání v působnosti IHF považovány
Mistrovství světa a Olympijský turnaj. Vylučovací a kvalifikační utkání pro tyto
šampionáty jsou považovány za jejich součást.
2. Dle reglementu EHF jsou za oficiální utkání v působnosti EHF považovány
Mistrovství Evropy a evropské pohárové soutěže. Vylučovací a kvalifikační utkání
pro tyto šampionáty jsou považovány za jejich součást.
3. V souladu s touto směrnicí jsou za oficiální utkání v působnosti ČSH považována:
a) veškerá utkání všech reprezentačních družstev České republiky v házené a
plážové házené na území České republiky bez ohledu na pořadatele utkání
s výjimkou článku II, odst. 1 a 2.
b) veškerá soutěžní a pohárová utkání v soutěžích řízených ČSH na území
České republiky,
c) ostatní utkání, která se do působnosti ČSH dostala rozhodnutím orgánů IHF
nebo EHF, úplatným nebo bezúplatným nabytím vysílacích nebo reklamních
práv k těmto utkáním.

Článek III
Vysílací práva
1. Uplatněním vysílacích práv se rozumí zejména:
a) sjednání televizního, rozhlasového nebo jiného audiovizuálního přímého
přenosu či záznamu včetně jeho šíření prostřednictvím televizního,
rozhlasového a internetového vysílání,
b) další využití audiovizuálního záznamu pro vlastní či obchodní účely,
c) prodej vysílacích práv televizním, rozhlasovým či internetovým společnostem
2. Právo uplatnit vysílací práva z utkání v působnosti ČSH má Exekutiva ČSH, která
tuto pravomoc může delegovat na svůj odborný útvar. Exekutiva ČSH může
vysílací práva předat úplatně nebo bezúplatně třetí osobě je-li to v zájmu ČSH,
např. při současném prodeji reklamních práv.
3. V rámci uplatnění vysílacích práv má řídící orgán soutěží právo změnit termín
utkání dle článku II, odst. 3 písm. b, v případě, že to přenos z takového utkání
vyžaduje. Kluby jsou v takovém případě povinny změnu termínu akceptovat a
pořadatelský klub je povinen vytvořit podmínky nezbytné k realizaci přenosu.
4. Právo pořizovat videozáznam z utkání dle článku II, odst. 3 písm. b pro interní
instruktážní a metodické účely mají oba soupeři. Tyto videozáznamy nesmí být



komerčně či jinak využity.

Článek IV
Reklamy ve sportovních halách
1. Při všech utkáních dle článku II, odst. 3 písm. b mohou být ve sportovních halách
umístěny pevné reklamní panely nebo reklamní otočná zařízení ve dvou sledech
o celkové délce 200 m a výšce 1m takto:
a) 40m reklamních panelů se umístí podél autové čáry proti televizním kamerám,
b) 20m reklamních panelů se umístí podél brankové autové čáry a za brankou
po levé straně proti televizním kamerám,
c) 20m reklamních panelů se umístí podél brankové autové čáry a za brankou
po pravé straně proti televizním kamerám,
d) 10m reklamních panelů se umístí podél autové čáry směrem od rohu hřiště
k prostoru střídání na levé straně odvrácené od televizních kamer,
e) 10m reklamních panelů se umístí podél autové čáry směrem od rohu hřiště
k prostoru střídání na levé straně odvrácené od televizních kamer,
Druhým sledem se rozumí identické umístění reklamních panelů nad reklamní
panely dle písm. a až e. Dále pak je možné pro umístění reklamních panelů
využít svislých nosných konstrukcí haly. Pro účely této směrnice se za svislou
nosnou konstrukci nepovažuje jakékoli zařízení v prostoru pro diváky.
2. Při všech utkáních dle článku II, odst. 3 písm. b mohou být ve sportovních halách
umístěny reklamní polepy:
a) 1 ks ve středu hrací plochy o poloměru max. 2,5m od středu hřiště,
b) 4 ks na každé polovině mezi středovou čárou a čárou volného hodu o max.
velikosti 3m x 2m,
c) 2 ks uvnitř každého brankoviště o max. velikosti 3m x 2m
d) 1 ks uvnitř každé branky o max. velikosti 3m x 1m
3. Dále je možno umístit závěsné reklamní panely na ochranné sítě za brankami.
4. Reklamy nesmí narušit řádné vyznačení hrací plochy dle pravidel házené s
výjimkou článku VI, odst. 2 písm. a). Na reklamních plochách nesmí být
používány fluoreskující barvy.
5. Právo prodávat výše uvedené reklamní plochy mají jednotlivé kluby s výjimkou
ustanovení článku IV, odst. 6 a 7.
6. ČSH má právo na bezplatné umístění reklamních panelů o celkové maximální
délce 12 m v prostorech vymezených v článku IV, odst. 1, písm. a, b, c, a to jak
samostatně v jednom z uvedených prostorů nebo jako součet metrů v
jednotlivých prostorech. Grafické vyobrazení umístění reklam je uvedeno
v příloze č. 1. která je součástí této směrnice.
7. ČSH má zároveň právo na bezplatné umístění dvou reklamních polepů, a to
buď v jedné polovině hřiště, nebo po jednom polepu na každé polovině hřiště
v prostoru vymezeném v článku IV, odst. 2, písm. b. Grafické vyobrazení umístění
reklam je uvedeno v příloze č. 1, která je součástí této směrnice.
8. Exekutiva ČSH prostřednictvím odborného útvaru Exekutivy ČSH oznámí klubům,
zda využije právo na umístění reklamních panelů a zároveň sdělí požadavky na
jejich konkrétní umístění. V případě, že tak neučiní do 30. října má se za to, že
rezervované plochy v aktuálním soutěžním ročníku nevyužije. V takovém
případě je klub oprávněn tyto plochy využívat.

Článek V
Reklamy na sportovním oblečení
1. Při všech utkáních dle článku II, odst. 3 písm. b mohou být umístěny reklamní
polepy, nášivky či obtisky (dále jen reklamní nášivky) na sportovním oblečení a



dalším sportovním vybavení hráčů a funkcionářů klubů.
2. Za reklamní nášivku se nepovažuje označení výrobce sportovního oblečení,
pokud toto není na každém jednotlivém kusu oblečení větší než 20 cm2.
3. Všichni hráči družstva mohou mít na oblečení reklamy max. 8 firem nebo
produktů. Umístění reklamních nášivek jejich velikost a barevné provedení musí
být v rámci družstva stejné. Přiměřené odchylky jsou přípustné u sportovního
oblečení brankářů.
4. Reklamou na dresech nesmí být ovlivněna čitelnost hracích čísel dle pravidel
házené. Není povoleno používat fluoreskujících barev.
5. Oblasti pro umístění reklamy na sportovním oblečení jsou:
a) přední strana dresů o 600 cm2, přičemž max. velikost jedné reklamní nášivky
činí 25cm x 20cm
b) vrchní část zadní strany dresů o max. velikosti 400 cm2 (nad číslem), přičemž
max. velikost jedné reklamní nášivky činí 25cm x 20cm
c) spodní část zadní strany dresů o max. velikosti 400 cm2 (pod číslem) přičemž
max. velikost jedné reklamní nášivky činí 25cm x 20cm
d) vnější část levého rukávu o max. velikosti 100 cm2,
e) vnější část pravého rukávu o max. velikosti 100 cm2,
f) přední část levé nohavice o max. velikosti 80 cm2
g) přední část pravé nohavice o max. velikosti 80 cm2
h) zadní strana trenýrek.
6. Právo prodávat výše uvedené reklamní plochy mají jednotlivé kluby s výjimkou
ustanovení článku V, odst. 7. a 8.
7. ČSH má zároveň právo na bezplatné umístění jedné reklamní nášivky v prostoru
vymezeném v článku V, odst. 5, písm. d) a to pouze v pro generálního partnera
ČSH. Grafické vyobrazení umístění reklam je uvedeno v příloze č. 2. která je
součástí této směrnice.
8. ČSH má zároveň právo na bezplatné umístění jedné reklamní nášivky v prostoru
vymezeném v článku V, odst. 5, písm. f. Grafické vyobrazení umístění reklam je
uvedeno v příloze č. 2. která je součástí této směrnice.
9. Reklama na oblečení rozhodčích a svazových funkcionářů je vyhrazena ČSH.
10. Exekutiva ČSH prostřednictvím odborné útvaru Exekutivy ČSH oznámí klubům,
zda využije právo na umístění reklamních nášivek. V případě, že tak neučiní do
30. října (v případě článku V, odst. 5, písm. d do 31. července) rezervované
plochy v aktuálním soutěžním ročníku nevyužije. V takovém případě, je klub
oprávněn tyto plochy využít.

Článek VI
Odpovědnost orgánů ČSH a klubů
1. Kontrolou ustanovení článek IV a článek V jsou pověřeny řídící orgány soutěží
ČSH.
2. Členské kluby ČSH odpovídají zato, že v každé smlouvě o přenosu či reklamě
bude uvedeno, že smluvní strany se seznámily s touto směrnicí a zavazují se jejími
ustanoveními řídit. Tato odpovědnost nesmí být postoupena na třetí osobu.
3. Každá smlouva o reklamě musí vedle ustanovení podle odst. 2 obsahovat
ujednání, že v případě změn této směrnice nebo směrnice EHF či IHF, uvedou
smluvní strany svou smlouvu o reklamě do 30 dnů od účinnosti takových změn
s nimi do souladu.
4. Smlouvy o reklamě mezi členskými kluby ČSH a firmami či sponzory nesmí
obsahovat oborovou exkluzivitu či jiná ustanovení, která by omezovala reklamní
práva ČSH, zejména omezení v umístění, velikosti, a podobně.
5. Smlouvy o reklamě, které uzavřel klub v rozporu s touto směrnicí, jsou neplatné.



Článek VII
Námitky a sankce
1. Kontrolou dodržování ustanovení této směrnice v jednotlivých utkáních je
pověřen řídící orgán soutěže. Zjistí – li řídící orgán, porušení ustanovení této
směrnice při konkrétním utkání, vyzve pořadatele ke zjednání nápravy.
2. Nevyhoví – li pořadatel výzvě řídícího orgánu ke zjednání nápravy, podá řídící
orgán podnět k zahájení disciplinárního řízení.
3. Každý klub má právo předložit námitky proti rozhodnutím řídícího orgánu ČSH ke
sporným reklamním smlouvám jako spor k Exekutivě ČSH.
4. Námitky nemají odkladný účinek.
5. V případě porušení ustanovení této směrnice bude proti viníkovi zavedeno
disciplinární řízení.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
1. Obsah reklamních sdělení na reklamních panelech, polepech nebo nášivkách
nesmí odporovat dobrým mravům ani mít politické, náboženské, rasistické nebo
ideologické zaměření a také jinak být v rozporu se zákonnými ustanoveními.
Toto ustanovení se vztahuje nejen na všechna oficiální utkání spadající do
působnosti ČSH, ale taktéž na všechna přátelská a turnajová utkání pořádaná
kluby registrovanými v ČSH na území České republiky.
2. Jakékoliv oznámení, námitky či jinou komunikaci související s touto směrnicí je
nutno vést písemně, a to buď prostřednictvím mailu s žádostí o potvrzení
doručení, nebo doporučeného dopisu, a to výhradně na příslušnou oficiální
adresu uvedenou v rozpisu soutěží pro příslušný soutěžní ročník.
3. Výklad Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv provádí Exekutiva
Českého svazu házené nebo její odborné útvary.
4. Tato Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv ruší a nahrazuje
Směrnici o uplatňování televizních a reklamních práv z dne 1. ledna 1997.
5. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv byla schválen Radou ČSH
dne 12. prosince 2009 a týž den nabývá účinnosti.

Ing. Jaroslav Chvalný
prezident Českého svazu házené

Příloha č. 1
Grafické vyobrazení prostor dle článku IV. odst. 6 a 7.
a)



b)

c)



Příloha č. 2
Grafické vyobrazení prostor dle článku V, odst. 6 a 7.





Příloha č. 4
PŘESTUPNÍ ŘÁD 
ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1 
1. Přestupní řád Českého svazu házené stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti 
registrovaného člena Českého svazu házené (dále jen ČSH) s licencí hráče (dále jen hráč) k 
registrovanému kolektivnímu členu ČSH (dále jen klub). 
2. V přestupním řízení vystupují: 
a) hráč nebo jeho zákonný zástupce, 
b) klub, za který je hráč registrován (dále jen mateřský klub), 
c) klub, do kterého hráč hlásí přestup (dále jen nový klub). 

Dále v celém řádu použitý výraz hráč představuje obě pohlaví – ustanovení se vztahují na hráče i 
hráčku. 
3. Podle tohoto Přestupního řádu ČSH se uskutečňují: 
a) přestup, 
b) limitovaný přestup, 
c) hostování. 
4. Přestup je trvalý přechod hráče z mateřského klubu do nového klubu, provedený dle pravidel tohoto 
Přestupního řádu ČSH a spojený s trvalou změnou registrace hráče. 
5. Limitovaný přestup je časově omezený přestup hráče z mateřského klubu do nového klubu, 
provedený dle pravidel tohoto Přestupního řádu ČSH. 
6. Hostování je kromě startu v mateřském klubu, start i v jiném klubu, omezený na konkrétní soutěž, 
přičemž nedochází ke změně registrace. 
7. Požádat o přestup podle tohoto Přestupního řádu ČSH má právo každý hráč. 



8. O všech přestupech mezi kluby, z klubů do zahraničí a naopak, rozhoduje pověřená osoba sekretariátu 
ČSH. 
9. Porušení Přestupního řádu ČSH může mít za následek disciplinární postih. 

Přestupní řízení
Článek 2 
1. Přestupní řízení, je činnost nutná k provedení změny registrace hráče. 
2. Pod pojmem přestupní řízení se tímto Přestupním řádem ČSH rozumí ohlášení trvalého přestupu, 
ohlášení limitovaného přestupu, ohlášení předčasného ukončení limitovaného přestupu a ohlášení 
hostování. 
3. Přestupní řízení se považuje za zahájené dnem doručení příslušné žádosti o přestupní řízení na 
sekretariát ČSH. 
4. Žádost o přestupní řízení lze podávat v průběhu celého kalendářního roku. 
5. Hráč nesmí podat souběžně více než jednu žádost o přestupní řízení. 
6. Hráč nesmí podat žádost o přestupní řízení v době nepodmíněného zastavení sportovní činnosti nebo 
v době, kdy je s ním vedeno disciplinární řízení. 
7. V případě negativního výsledku přestupního řízení smí hráč podat novou žádost o přestupní řízení až 
po pravomocném ukončení předešlého přestupního řízení. V případě, že hráč podá v průběhu 
projednávání přestupního řízení další žádost o přestupní řízení, je povinen pověřený pracovník 
sekretariátu ČSH zamítnout obě žádosti a podat podnět k disciplinárnímu řízení. 
8. Pověřený pracovník sekretariátu ČSH je povinen podat podnět k disciplinárnímu řízení i v případech, 
kdy hráč nerespektoval výše uvedená ustanovení. 
9. Přestupní řízení se ukončuje: 
a) pravomocným schválením nebo pravomocným zamítnutím přestupu, limitovaného přestupu nebo 
předčasného ukončení limitovaného přestupu nebo hostování, 
b) písemnou dohodou všech tří smluvních stran. 
10. Přestupní řízení je záležitostí hráče. Svým zastupováním v přestupním řízení může hráč pověřit 
jinou osobu, zpravidla zástupce nového klubu (dále jen zplnomocněný zástupce). 
11. Případné spory mezi hráčem a zplnomocněným zástupcem, nejsou předmětem přestupního řízení. 
12. Veškeré úkony učiněné zplnomocněným zástupcem jsou platné, jako by je učinil sám hráč.

Ohlášení přestupu
Článek 3 
1. Ohlášením přestupu hráč oficiálně oznamuje svůj úmysl přestoupit z mateřského klubu do nového 
klubu. 
2. Hráč nesmí ohlásit přestup dříve než po uplynutí 6 měsíců od posledního přestupu nebo od získání 
licence hráče za mateřský klub. 
3. Podkladem pro zahájení přestupního řízení je „Přestupní lístek“ a příslušenství k přestupnímu lístku. 
4. Přestupní lístek musí být vyplněný ve všech rubrikách strojem nebo hůlkovým písmem bez oprav a 
škrtání. 
5. K zahájení přestupního řízení je třeba, aby ke dni doručení Přestupního lístku na sekretariát ČSH 
nebyl datum podpisu hráče na Přestupním lístku starší třiceti dnů. 
6. Hráč Přestupní lístek předkládá prokazatelně mateřskému klubu k vyjádření. Může tak učinit osobně, 
nebo doporučenou poštou. 
7. Vyjádření mateřského klubu může být: 
a) s přestupem souhlasíme, 
b) s přestupem souhlasíme za výchovné, 
c) s přestupem nesouhlasíme. 
8. Mateřský klub musí do 7 dnů své stanovisko spolu s registračním průkazem hráče zaslat na ČSH. 
9. Pokud sekretariátu ČSH není ve stanovené lhůtě doručeno vyjádření, bude to považováno za souhlas 
s přestupem. 



10. Nedoručení Registračního průkazu hráče mateřským klubem se považuje za disciplinární přestupek. 
11. Současně s vyplněným tiskopisem ohlášení přestupu je třeba přiložit následující příslušenství: 
a) stávající registrační průkaz, 
b) aktuální fotografii (ne starší jednoho roku) o rozměru 4,5 x 3,5 cm, 
c) doklad o zaplacení poplatku za projednání ohlášení přestupu, 
d) přestupní certifikát – souhlasné stanovisko EHF nebo IHF – k přestupu hráče do České republiky (v 
případě přestupu zahraničního hráče), 
e) úplnou přihlášku k registraci dle Registračního řádu ČSH (v případě přestupu zahraničního hráče), 
f) smlouvu hráče s novým klubem, pokud je uzavřena a není evidována ČSH (v případě smluvního 
hráče), 
g) potvrzení o zaplacení výchovného nebo odstupného podle ustanovení tohoto Přestupního řádu, nebo 
potvrzení o zaplacení první části odstupného dle dohody mateřského a nového klubu o způsobu 
vypořádání odstupného, 
h) plná moc pro zastupování v přestupním řízení podepsaná hráčem a pověřenou osobou (pokud hráč 
takovou osobu pověří). 
12. Přestup smluvních hráčů je možný, jestliže skončila platnost jejich smlouvy s mateřským klubem. 
13. Přestup je možno podat nejdříve v první den účinnosti smlouvy s novým klubem. Ode dne podání 
„Přestupního lístku“ již nesmí hráč startovat za mateřský klub. Takový start je neoprávněný s 
disciplinárními a hracími důsledky. 

Ohlášení limitovaného přestupu 
Článek 4 
1. Ohlášením limitovaného přestupu hráč oficiálně oznamuje svůj úmysl limitovaně přestoupit z 
mateřského klubu do nového klubu. 
2. Limitované přestupy může uskutečnit hráč, který v den ohlášení splňuje, pro daný soutěžní ročník, 
věkovou kategorii mladší dorostenec a starší. 
3. Limitovaný přestup lze povolit nejdříve po 3 měsících registrace za mateřský klub. 
4. Limitovaně přestoupit smí 
- hráč do 21 let na dobu minimálně 1 měsíce, 
- ostatní hráči na dobu minimálně 3 měsíců, 
- profesionální hráči na libovolnou dobu. 
5. U smluvních hráčů (neamatéři i profesionálové) doba limitovaného přestupu nesmí překročit dobu 
platnosti jeho smlouvy s mateřským klubem. 
6. Doba limitovaného přestupu musí být na tiskopisu vyznačena. V opačném případě se stanoví vždy 
minimální. 
7. Po dobu limitovaného přestupu se hráč stává hráčem nového klubu, po skončení limitovaného 
přestupu se hráč opět stává hráčem mateřského klubu. 
8. V průběhu jednoho soutěžního ročníku může hráč uskutečnit maximálně dva limitované přestupy, 
nikoliv však současně. 
9. K zahájení přestupního řízení je třeba, aby ke dni doručení ohlášení limitovaného přestupu na 
sekretariát ČSH nebyl datum podpisu hráče na tiskopisu žádosti starší 30-ti dnů. 
10. Hráč je povinen předložit ohlášení limitovaného přestupu k vyjádření mateřskému klubu. Může tak 
učinit osobně, nebo doporučenou poštou. 
11. Mateřský klub je povinen nejpozději do 7 dnů od data převzetí (doručení) vrátit tiskopis hráči, nebo 
jej doručit na ČSH spolu s registračním průkazem hráče. 
12. Vyjádření mateřského klubu může být: 
a) s limitovaným přestupem souhlasíme, 
b) s limitovaným přestupem nesouhlasíme. 
13. Současně s vyplněným tiskopisem ohlášení limitovaného přestupu je třeba přiložit další podklady: 



a) stávající registrační průkaz, 
b) aktuální fotografii (ne starší jednoho roku) o rozměru 4,5 x 3,5 cm, 
c) doklad o zaplacení poplatku za projednání ohlášení limitovaného přestupu, 
d) plná moc pro zastupování v přestupním řízení podepsaná hráčem a pověřenou osobou (pokud hráč 
takovou osobu pověří), 
e) přestupní certifikát – souhlasné stanovisko EHF nebo IHF příslušné federace házené k přestupu hráče 
do České republiky (v případě limitovaného přestupu zahraničního hráče), 
f) úplnou přihlášku k registraci dle Registračního řádu ČSH (v případě limitovaného přestupu 
zahraničního hráče). 
14. V přestupním řízení o limitovaném přestupu se nepřihlíží k dalším dohodám a ujednáním mezi 
mateřským a novým klubem, kterými tyto kluby podmínily souhlas s provedením limitovaného 
přestupu. 

Ohlášení hostování
Článek 5 
1. Ohlášením hostování hráč oficiálně oznamuje svůj úmysl startovat v konkrétní soutěži jiného, než 
mateřského klubu. 
2. Hostovat v konkrétní soutěži jiného než mateřského klubu smí hráči, kteří v den ohlášení splňují, pro 
daný soutěžní ročník, věkovou kategorii mladší dorostenec a starší. 
3. Hostování do konkrétní soutěže nového klubu lze pouze z nižší soutěže a může být uzavřeno 
výhradně na nepřetržitou dobu příslušného soutěžního ročníku bez možnosti ji zkrátit nebo předčasně 
ukončit. Během hostování nelze žádat ani povolit přestup či limitovaný přestup. 
4. Hostování do konkrétní soutěže jiného než mateřského klubu musí být podáno nejpozději do 31. 8. 
kalendářního roku. 
5. Po dobu hostování do konkrétní soutěže jiného než mateřského klubu může hráč i nadále startovat za 
mateřský klub. 
6. Hráč nemůže hrát ve dvou různých družstvech jedné soutěže. Porušení tohoto ustanovení se trestá 
hracími a disciplinárními důsledky. 
7. V utkání soutěžního ročníku 2009/2010 mohou v jednom družstvu nastoupit maximálně 3 hráči s 
hostováním do konkrétní soutěže; od soutěžního ročníku 2010/2011 mohou v jednom družstvu nastoupit 
maximálně 2 hostující hráči. Porušení tohoto ustanovení se trestá hracími a disciplinárními důsledky. 
8. K zahájení přestupního řízení je třeba, aby ke dni doručení ohlášení hostování na sekretariát ČSH 
nebyl datum podpisu hráče na tiskopisu žádosti starší 30-ti dnů. 
9. Hráč je povinen předložit ohlášení hostování k vyjádření mateřskému klubu. Může tak učinit osobně, 
nebo doporučenou poštou. 
10. Mateřský klub je povinen nejpozději do 7 dnů od data převzetí (doručení) vrátit tiskopis hráči, nebo 
jej doručit na ČSH spolu s registračním průkazem hráče. 
11. Vyjádření mateřského klubu může být: 
a) s hostováním souhlasíme, 
b) s hostováním nesouhlasíme. 
12. Současně s vyplněným tiskopisem ohlášení hostování je třeba přiložit další podklady: 
a) stávající registrační průkaz, 
b) aktuální fotografii (ne starší jednoho roku) o rozměru 4,5 x 3,5 cm, 
c) doklad o zaplacení poplatku za projednání ohlášení hostování, 
d) plná moc pro zastupování v přestupním řízení podepsaná hráčem a pověřenou osobou (pokud hráč 
takovou osobu pověří), 
e) přestupní certifikát – souhlasné stanovisko EHF nebo IHF příslušné federace házené k přestupu hráče 
do České republiky (v případě hostování zahraničního hráče), 
f) úplnou přihlášku k registraci dle Registračního řádu ČSH (v případě hostování zahraničního hráče). 
13. V přestupním řízení o hostování se nepřihlíží k dalším dohodám a ujednáním mezi mateřským a 
novým klubem, kterými tyto kluby podmínily souhlas s provedením hostování. 



Ohlášení předčasného ukončení limitovaného přestupu
Článek 6 
1. Limitovaný přestup končí obvykle uplynutím doby, na kterou byl schválen. 
2. Limitovaný přestup lze ukončit před uplynutím doby, na kterou byl schválen, nejdříve však po 
uplynutí minimální doby. 
3. Ohlášením ukončení limitovaného přestupu hráč oficiálně oznamuje svůj úmysl ukončit limitovaný 
přestup z nového klubu do mateřského klubu. 
4. Současně s vyplněným tiskopisem ohlášení ukončení limitovaného přestupu je třeba přiložit oklad o 
zaplacení poplatku za projednání ohlášení ukončení limitovaného přestupu. 
5. K zahájení přestupního řízení je třeba, aby ke dni doručení ohlášení ukončení limitovaného přestupu 
na sekretariát ČSH nebyl datum podpisu hráče na tiskopisu žádosti starší 30-ti dnů. 
6. Hráč je povinen předložit ohlášení přestupu k vyjádření mateřskému klubu. Může tak učinit osobně, 
nebo doporučenou poštou. 
7. Mateřský klub je povinen nejpozději do 7 dnů od data převzetí (doručení) vrátit tiskopis hráči nebo jej 
doručit na ČSH spolu s registračním průkazem hráče. 
8. Vyjádření mateřského klubu může být: 
a) s ukončením limitovaného přestupu souhlasíme, 
b) s ukončením limitovaného přestupu nesouhlasíme. 

Rozhodování v přestupním řízení 
Článek 7 
1. O výsledku přestupního řízení rozhoduje pověřený pracovník sekretariátu ČSH. 
2. Přestupní řízení musí být ukončeno nejpozději do 10-ti dnů od jeho zahájení. 
3. Každá žádost o přestupní řízení současně se všemi náležitostmi musí být zaslána doporučenou poštou 
nebo doručena osobně na sekretariát ČSH. 
4. Pokud jakákoliv žádost o přestupní řízení nemá všechny náležitosti, nesmí být přestupní řízení 
zahájeno a pověřený pracovník sekretariátu ČSH veškeré doručené podklady vrátí odesílateli. 
5. Pokud žádost o přestupní řízení má všechny náležitosti, avšak nesplňuje některou předepsanou 
podmínku pro jednotlivé typy, pak pověřený pracovník sekretariátu ČSH žádost o přestupní řízení 
zamítne. 
6. Ohlášení limitovaného přestupu přes nesouhlas mateřského klubu lze schválit na dobu maximálně do 
30. 6. v případě, že ohlášení limitovaného přestupu podává hráč, jehož mateřský klub nemá v příslušné 
věkové kategorii družstvo přihlášené do soutěže. 
7. Ohlášení hostování přes nesouhlas mateřského klubu lze schválit na dobu maximálně do 30. 6. v 
případě, že ohlášení hostování podává hráč, jehož mateřský klub nemá v příslušné věkové kategorii 
družstvo přihlášené do soutěže. 
8. Veškerá konečná rozhodnutí v přestupních řízeních s výjimkou schválení ohlášení přestupu se 
oznamují hráči, mateřskému klubu a novému klubu písemně doporučenou poštou. 
9. ČSH zveřejňuje zprávy o povolených a zamítnutých přestupech, limitovaných přestupech a 
hostováních ve svých úředních zprávách. 

Poplatky za přestupní řízení
Článek 8 
1. Hráč je povinen uhradit poplatky za přestupní řízení. Výši poplatků stanoví Exekutiva ČSH. 
2. V případě, že je schválen přestup, limitovaný přestup event. hostování je hráč povinen uhradit rovněž 
poplatek za vystavení nového registračního průkazu podle ustanovení Registračního řádu ČSH. 
3. Hráč, který se odvolává proti rozhodnutí v přestupním řízení, je povinen zaplatit poplatek za odvolání 
v přestupním řízení. Výši poplatku stanoví Exekutiva ČSH. 

Výchovné
Článek 9 
1. ČSH v případech, kdy mateřský klub souhlasí s přestupem za výchovné nebo s přestupem nesouhlasí, 



stanoví výši výchovného za přestupujícího hráče. 
2. Výchovné zahrnuje náhradu nákladů za výchovu a další rozvoj hráče v období, kdy byl hráč 
registrován. 
3. Výchovné se stanovuje takto: 
a) Výchovné za hráče ve věku do 15 let včetně se stanovuje ve výši 4 000 Kč za každý ukončený rok, v 
němž byl hráč registrován v ČSH. 
b) Výchovné za hráče ve věku od 15 do 23 let se stanovuje ve výši 8 000 Kč za každý ukončený rok, v 
němž byl hráč registrován v ČSH. 
c) Za dobu, kdy je hráč evidován jako neamatér náleží klubu výchovné ve výši 12 000 Kč za každý 
ukončený rok, v němž byl hráč registrován jako neamatér. 
d) Za dobu, kdy je hráč evidován, jako profesionální hráč náleží klubu výchovné ve výši 20 000 Kč za 
každý ukončený rok, v němž byl hráč registrován jako profesionál. 
e) Roční výchovné se navyšuje o 20 %, pokud hráč v daném ukončeném roce nastoupil alespoň k 
jednomu oficiálnímu mezistátnímu reprezentačnímu utkání. 
4. Aktuální výchovné je součtem výše uvedených dílčích částek. 
5. Výchovné se stanovuje s přesností na 1/12 ročních hodnot. 

Odvolání proti rozhodnutí v přestupním řízení
Článek 10 
1. Proti rozhodnutí pověřeného pracovníka sekretariátu ČSH o výsledku přestupního řízení lze podat do 
15 dnů od jeho doručení odvolání k ExekutivěČSH. Odvolání je nutno doručit osobně do sekretariátu 
ČSH nebo doporučenou poštou. 
2. Je-li odvolání podáno opožděně, nebo není-li připojen doklad o zaplacení poplatku, Exekutiva ČSH 
bez dalšího projednávání odvolání zamítne. 
3. Pokud některý z účastníků přestupního řízení podá proti rozhodnutí o výsledku přestupního řízení 
odvolání, pohlíží se na dané přestupní řízení, až do pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu, jako 
by nebylo ukončeno se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Ustanovení pro přestupy do zahraničí a zpět a start cizinců
Článek 11 
1. Každý hráč má zásadní právo uskutečnit mezinárodní přestup, a to v případě, že neodporuje 
ustanovením Reglementu IHF a tohoto řádu. Přestupy hráčů mezi svazy v působnosti EHF se 
uskutečňují podle Přestupního řádu EHF. 
2. Mezinárodní přestup je platný po předložení vyplněného a pravoplatně podepsaného přestupního 
certifikátu, potvrzeného EHF nebo IHF (v případě přestupu mezi kontinenty). 
3. Pro uvolnění hráče jinému národnímu svazu se používá oficiální mezinárodní přestupní 
certifikát.

Článek 12 
1. Start hráče v zahraničním klubu je především dán dohodou mezi hráčem a novým klubem (u 
smluvních hráčů při ukončení smlouvy). Přijímající klub požádá svůj národní svaz o vyžádání 
hráčského oprávnění. 
2. Přijímající národní svaz písemně vyžádá vystavení mezinárodního přestupního certifikátu od 
uvolňujícího národního svazu. Současně se zašle kopie tohoto vyžádání EHF. 
3. Uvolňující svaz informuje uvolňující klub o zaslání žádosti. Uvolňující klub se musí do 5 dnů vyjádřit  
k náležitostem vyplývajícím z probíhající či ukončené smlouvy. 
4. Uvolňující národní svaz pak odpoví do 30 dnů od obdržení žádosti (kopie EHF) nebo vystaví ve 
stejném termínu mezinárodní přestupní certifikát pro přijímající svaz a EHF, pokud tomu nebrání 
podstatné důvody. 
5. Přijímající klub zaplatí přestupní poplatky – uvolňujícímu svazu za vystavení přestupního certifikátu 
pro hráče a EHF za administrativní projednání. 



Časově omezený přestup-zapůjčení
Článek 13 
1. Smluvního hráče lze v běžící smlouvě zapůjčit do zahraničního klubu. Další zapůjčení již 
zapůjčeného hráče je možné. Celková doba zapůjčení nesmí překročit trvání původní platné smlouvy 
mezi hráčem a uvolňujícím klubem. 
2. Podmínky, týkající se zapůjčení smluvního hráče (doba zapůjčení, s tím spojené povinnosti a další 
ujednání) jsou součástí samostatné písemné dohody mezi kluby, která musí být připojena k 
mezinárodnímu přestupnímu certifikátu. 
3. Po uplynutí doby zapůjčení se hráč automaticky vrací do klubu, který ho zapůjčil (EHF vystavuje 
přestupní certifikát). 
4. Návrat z časově omezeného přestupu event. prodloužení zapůjčení se řeší bez poplatků EHF. 
(Ustanovení platí pouze v případě, že prodloužení je vyžádáno do 30dnů od konce termínu původního 
zapůjčení.) 
5. Předčasný návrat ze zapůjčení je spojeno se zaplacením stanovených poplatků EHF. 

Článek 14 
1. Vystavení mezinárodního přestupního certifikátu uvolňujícím národním svazem je vždy vázáno na 
prokazatelné zaplacení stanoveného poplatku. 
2. Vystavení hráčského oprávnění od EHF je vždy vázáno na obdržení přestupních poplatků nebo 
potvrzení o jejich zaplacení. Následuje zařazení přestupu do databanky EHF a archivování přestupního 
certifikátu na EHF. Vydání potvrzení přestupního certifikátu EHF a odeslání uvolňujícímu a 
přijímajícímu svazu. 
3. Pokud není ve lhůtě 30 dnů po vyžádání mezinárodní přestupní certifikát vystaven nebo nejsou 
sděleny závažné důvody, pro které být vystaven nemůže, může přijímající svaz vyžádat vystavení 
certifikátu pro nedodržení lhůty u EHF (event. IHF). 

Článek 15 
1. Teprve až přijímající národní svaz obdrží mezinárodní přestupní certifikát potvrzený IHF nebo EHF, 
je hráč od tohoto data oprávněn hrát. 
2. K vystavení registračního průkazu ČSH dodá přijímací klub vyplněnou přihlášku k registraci 
přicházejícího hráče. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16 
1. Přestupní řízení podle tohoto řádu, pokud není uvedeno jinak, provádí pověření pracovníci 
sekretariátu ČSH. Jména těchto pracovníků musí být zveřejněna v oficiálních dokumentech svazu. 
2. Neplnění závazků vyplývajících ze smluv mezi kluby v souvislosti s přestupním řízením nemá vliv na 
uskutečněný přestup. 
3. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která jsou učiněna podle tohoto řádu a není-li jím určeno 
jinak, musí být opatřena, kromě podpisu statutárního zástupce klubu, čitelně uvedeným jménem 
podepsaného funkcionáře klubu, (nejlépe hůlkovým písmem nebo strojem) a razítkem klubu. Bez těchto 
náležitostí jsou podání, vyjádření a potvrzení neplatná. 
4. Kluby mohou zaslat na sekretariát ČSH podpisové vzory funkcionářů oprávněných za klub 
podepisovat podání, vyjádření a potvrzení. Nemá-li klub u ČSH uloženy tyto podpisové vzory, považují 
se za oprávněné k podpisu ty osoby, jejichž jména, funkce a podpisy jsou uvedeny na dokladech. 
5. Výklad tohoto řádu provádí odborný útvar Exekutivy ČSH či Exekutiva ČSH. 
6. Přestupní řád byl schválen Radou ČSH dne 8. 5. 2010 
7. Přestupní řád v tomto znění nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010 


