Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 119132
upravující

licence rozhodčích
1.

Základní ustanovení
Tato směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje
z.s. (dále také jako „ČSLH“), podmínky a způsob jejich získávání, evidenci rozhodčích a doklady o
přiznání licence. Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni rozhodčí, kterým byla přiznána
některá z licencí, všechny členské kluby a orgány ČSLH.

2. Studium „Diplomovaný rozhodčí“ (D - nejvyšší kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádá komise rozhodčích ČSLH ve spolupráci s vysokou školou,
– o přiznání licence rozhoduje komise jmenovaná ČSLH a vysokou školou;
b) podmínky pro přijetí:
– stanovuje vysoká škola,
– součástí přijímacího řízení je absolvování testů bruslení;
c) minimální náplň studia:
– první pomoc
– právní aspekty ve sportu
– fyziologie
– biomechanika
– anatomie
– kineziologie
– specializace
– pedagogika
– psychologie sportu
– pravidla ledního hokeje
– technika řízení utkání
– strategie řízení utkání
– odborná praxe rozhodčího

(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(100 hodin + zkouška),
(12 + zkouška),
(24 + zkouška)
(12 + zkouška),
(12 + zápočet),
(12 + zkouška),
(30 utkání + zápočet);

d) podmínky pro přiznání licence:
– absolvování studia včetně zkoušek,
– nejméně dvě sezony aktivní činnosti v soutěži ČSLH jako hlavní nebo čárový rozhodčí;
e) platnost licence neomezeně.
3. Licence rozhodčího I. třídy (druhá nejvyšší kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádá komise rozhodčích ČSLH zpravidla jednou ročně jako vícedenní intenzivní školení,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
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– platná licence II. třídy,
– návrh a doporučení komise rozhodčích krajského výkonného výboru ČSLH (dále také jako
„KVV ČSLH“),
– nejméně jedna sezona aktivní činnosti v nejvyšší krajské soutěži dospělých jako hlavní nebo
čárový rozhodčí,
– zaplacení účastnického poplatku,
– v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere komise
rozhodčích ČSLH uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech
a s ohledem na perspektivu jejich dalšího odborného růstu;
c) minimální náplň školení:
– výklad a aplikace pravidel ledního hokeje – teoretický seminář (10 hodin),
– řády a další předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny),
– pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny), praktická část na
ledě, (2 hodiny),
– bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),
– test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH (1 hodina),
– atletické prověrky;
d) podmínky pro přiznání licence:
– absolvování školení,
– v testech z pravidel, bruslení a atletice splnění limitů, které stanoví pořadatel školení;
e) platnost licence:
– 3 roky od data jejího přiznání,
– absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení pořádaných komisí rozhodčích ČSLH
se platnost licence prodlužuje na další 3 roky.
4. Licence rozhodčího II. třídy (střední kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH zpravidla jako jednodenní seminář,
– konání semináře je povinen pořadatel hlásit nejméně dva týdny před zahájením komisi
rozhodčích ČSLH,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích KVV ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
– platná licence III. třídy,
– nejméně jedna sezona aktivní činnosti rozhodčího,
– zaplacení účastnického poplatku,
– účastníky vybírá komise rozhodčích KVV ČSLH na základě jejich předchozího působení
a výsledků;
c) minimální náplň semináře:
– pravidla ledního hokeje – výklad (2 hodiny),
– bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),
– test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH (1 hodina);
d) podmínky pro přiznání licence:
– absolvování semináře,
– v testech z pravidel a bruslení splnění limitů, které stanoví pořadatel;
e) platnost licence:
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– 3 roky od data jejího přiznání,
– absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení se platnost licence prodlužuje na
další 3 roky.
5. Licence rozhodčího III. třídy (základní kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH nejméně jednou ročně jako vícedenní školení,
– v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere pořadatel
školení uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech,
– konání školení je povinen pořadatel hlásit nejméně dva týdny před zahájením komisi
rozhodčích ČSLH,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích KVV ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
– zaplacení účastnického poplatku;
c) minimální náplň školení:
– pravidla ledního hokeje – přednášky (12 hodin),
– řády a další předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny),
– pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny), praktická část na ledě
(3 hodiny),
– sledování nebo řízení utkání – praktická část (2 hodiny),
– první pomoc při úrazech v ledním hokeji (1 hodina),
– bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),
– test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH (1 hodina);
d) podmínky pro přiznání licence:
– minimální věk 15 let a ukončení povinné školní docházky,
– absolvování školení;
e) délka platnosti licence:
– 5 let od data jejího přiznání,
f) licenci III. třídy obdrží na dobu 5 let rozhodčí, kterému skončila platnost licence I. nebo II. třídy
a nevznikl mu současně nárok na přiznání trvale platné licence.
6. Licence rozhodčího pro minihokej (M)
a) organizační zajištění:
– pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH jako jednodenní školení,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích KVV ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
– zaplacení účastnického poplatku;
c) minimální náplň školení:
– řády a další předpisy ČSLH, základní ustanovení (1 hodina)
– pravidla minihokeje a základy Pravidel ledního hokeje (3 hodiny)
– zápis z turnaje minihokeje a zápis o utkání (1 hodina)
– odpovědnost a perspektiva rozhodčího v ledním hokeji (1 hodina)
– pohyb rozhodčího a signalizace při minihokeji, praktická část na ledě (1 hodina),
d) podmínky pro přiznání licence:
– minimální věk 15 let a ukončení povinné školní docházky,
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– absolvování školení;
e) délka platnosti licence:
– 5 let od data jejího přiznání.
7. Trvale platná licence rozhodčího
a) na základě předchozí činnosti rozhodčího komise rozhodčích KVV ČSLH přizná trvale platnou
licenci (dále také jako „Licence T“) rozhodčímu, který splňuje některou z těchto podmínek:
– řídil alespoň jednu sezonu utkání nejvyšší celostátní soutěže (ELH),
– řídil alespoň dvě sezony utkání I. ligy ČR,
– řídil alespoň tři sezony utkání II. ligy ČR,
– řídil alespoň pět sezon utkání krajské soutěže;
b) Licence T je přiznávána na základě žádosti rozhodčího podané příslušné komisi rozhodčích KVV
ČSLH podle místa bydliště; žádost musí obsahovat:
– jméno, příjmení, datum narození, adresu,
– podmínku, kterou splňuje pro přiznání Licence T s uvedením konkrétních sezon.
8. Zvláštní ustanovení
a) pořadatel školení licence III. třídy může na školení přijmout uchazeče, který absolvuje jen
teoretické části školení; takovému absolventovi, dovršil-li již 15. rok věku a ukončil-li povinnou
školní docházku, se přizná licence opravňující pouze k výkonu funkcí pomocných rozhodčích
(III.P);
b) pořadatel školení licence II. třídy může na školení zařadit účastníka, který je minimálně jednu
sezónu držitelem licence III.P a absolvoval minimálně 50 utkání ve funkcích pomocného
rozhodčího; takový účastník absolvuje jen teoretické části školení; pokud v testu z pravidel
ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH splní limit stanovený pořadatelem školení pro
licenci II. třídy; přizná se mu licence II. třídy opravňující pouze k výkonu funkcí pomocných
rozhodčích (II.P);
c) příslušná komise rozhodčích může na základě odpovídajících zkoušek a testů přiznat licenci I.,
II. nebo III. třídy rozhodčímu, který absolvoval obdobné školení v zahraničí a splňuje všechny
podmínky této směrnice; zahraniční rozhodčí s licencí Mezinárodní hokejové federace ledního
hokeje (dále také jako „IIHF“) je považován za rozhodčího s licencí I. třídy;
d) komise rozhodčích ČSLH může k umožnění zapojení vrcholového hráče ledního hokeje jako
rozhodčího bez splnění podmínek stanovených čl. 5 této směrnice přiznat licenci rozhodčího
III. třídy uchazeči, který:
– předloží žádost o přiznání licence rozhodčího III. třídy obsahující jméno, příjmení, rodné číslo
a adresu trvalého bydliště,
– předloží potvrzení o sehrání nejméně 200 mistrovských utkání hráčem v extralize seniorů
nebo v nejvyšších soutěžích zemí účastnících se v době odehrání příslušných utkání
mistrovství světa nejvyšší výkonnostní skupiny seniorů vydané ředitelem extraligy seniorů,
– zaplatí stanovený finanční poplatek za přiznání licence,
– úspěšně vykoná test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH,
s tím, že platnost této licence rozhodčího III. třídy je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4
roky od data jejího přiznání;
e) výkonný výbor ČSLH může přiznat licenci rozhodčího I., II. nebo III. třídy na základě návrhu
komise rozhodčích ČSLH i rozhodčímu, který nesplňuje ustanovení této směrnice.
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9. Semináře a soustředění
Komise rozhodčích pořádají kromě školících akcí pro jednotlivé licence předsezonní semináře
a soustředění rozhodčích. Jejich organizace, náplň a výběr uchazečů je v kompetenci pořadatele
akce.
10. Evidence licencí
a) komise rozhodčích ČSLH vydává doklady a vede evidenci licencí diplomovaný rozhodčí, licencí
rozhodčího I. třídy, licencí rozhodčího II. třídy přiznaných ve smyslu čl. písm. e) této směrnice a
licencí rozhodčího III. třídy přiznaných ve smyslu čl. 8 písm. d) či e) této směrnice;
b) komise rozhodčích KVV ČSLH vydávají doklady a vedou evidenci ostatních licencí; do 14 dnů od
přiznání licence zadá pověřený pracovník komise rozhodčích KVV ČSLH údaje k nově přiznané
licenci do elektronického systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
https://rozhodci.ceskyhokej.cz.
11. Prokazování přiznání licencí
Přiznání licence rozhodčí prokazuje odznakem a QR kódem uvedeným na průkazu rozhodčího.
Odznak a průkaz rozhodčího poskytne rozhodčímu orgán ČSLH, který přiznal licenci, a současně
stanoví výši poplatku za jejich vydání. Za účelem vystavení průkazu rozhodčího je rozhodčí
povinen předložit fotografii odpovídající jeho věku a splňující parametry pro vydání cestovního
pasu dle příslušných právních předpisů České republiky.
Odznak rozhodčího je rozhodčí povinen nosit v levé polovině přední části dresu rozhodčího,
odznak je kombinací loga „Český hokej“ a nápisu „ROZHODČÍ “, ve dvou typech:
– v černobílém provedení pro licenci III. třídy a licenci M,
– v barevném provedení pro ostatní licence.
Průkaz rozhodčího obsahuje jméno, příjmení, identifikační číslo a fotografii rozhodčího, QR kód a
dobu platnosti průkazu.
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12. Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé soutěže a utkání
(v tabulce uvedeny předepsané licence)
Brankový
videorozhodčí

Brankoví
rozhodčí,
ved. boxu

Ostatní
pomocní
rozhodčí

D, I., T

D, I., T

D, I., II., T

D, I., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I.

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Liga dorostu, VTM U15

D, I., II.

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Regionální liga juniorů

D, I., II.

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Regionální liga dorostu

D, I., II.

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Nejvyšší soutěž žen

D, I., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Ostatní soutěže žen

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Ligy starších žáků, VTM U14

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Ligy mladších žáků a soutěže
věkové kategorie 5. tříd

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Hlavní
rozhodčí

Čároví
rozhodčí

podle
předpisů
IIHF

podle
předpisů IIHF

I. liga seniorů

D, I.podle
předpisů APK
LH
D, I.

D, I. podle
předpisů APK
LH
D, I.

D, I., T
podle
předpisů
D, I., T

II. liga seniorů

D, I.

D, I.

D, I., T

Univerzitní hokejová liga
ledního hokeje

D, I.

D, I.

Extraliga juniorů

D, I.

D, I.

Extraliga dorostu

D, I.

Liga juniorů

Soutěž
Utkání reprezentace ČR A
Ostatní utkání reprezentace
Extraliga seniorů

Soutěž věkové kategorie 9. tříd

Krajské soutěže seniorů,
juniorů a dorostu
Okresní soutěže
MinihokejSoutěže věkové
kategorie 2. - 4. tříd
Para hokej

D, I., II. , III., T, M
nebo trenérská
licencestanoví
příslušná vnitřní
směrnice ČSLH
D, I., II., T

D, I., T

D, I., II. , III., T, M
nebo trenérská
licence
D, I., II., T
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D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

13. Osobní údaje
a) ČSLH je oprávněn shromažďovat, evidovat a dále uvedeným způsobem nakládat
s následujícími osobními údaji o rozhodčím, což rozhodčí bere na vědomí; ČSLH je zejména
oprávněn:
– zveřejňovat jméno, příjmení, akademické tituly a věk rozhodčího, informaci o zařazení
rozhodčího v soutěžích v předcházejících sezónách, celkové hodnocení rozhodčího
v příslušné sezóně, slovní i číselné hodnocení výkonu rozhodčího v jednotlivých utkáních ze
strany ČSLH, popř. mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“), či příslušné
komise rozhodčích;
– poskytovat třetím osobám rodné číslo, adresu bydliště, adresu pro zasílání pošty,
elektronickou adresu, telefonní spojení, čísla bankovních účtů, výše příjmů za řízení utkání,
velikosti oblečení, obuvi, výšku posty, hmotnost, znalost jazyků, výsledky jazykových
zkoušek, výsledky psychologických případně jiných testů, výsledky dosažené v seminářích a
školení, údaje o zdravotním stavu, a to pouze na základě výslovného souhlasu rozhodčího,
nebo je-li tak ČSLH, popř. IIHF povinen učinit na základě obecně závazného právního
předpisu; jinak lze využívat tato data pouze pro vnitřní potřebu ČSLH, resp. IIHF.
b) Účelem zpracování osobních údajů dle písm. a) tohoto článku je plnění povinností rozhodčího
a ČSLH stanovených vnitřní směrnicí ČSLH upravující povinnosti a odměňování rozhodčích
v platném znění, jakož i pořádání sportovních událostí a vyvíjení činnosti související
s pořádáním těchto událostí.
c) ČSLH se zavazuje zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření dle zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují,
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a
aktualizovat; ČSLH je schopen tato opatření doložit.
14. Přechodná a závěrečná ustanovení
a) schváleno výkonným výborem ČSLH dne 2228. 67. 20212;
b) tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti se ruší platnost a účinnost všech směrnice dříve upravujících výše uvedené.
V Praze dne 2228. 67. 20212

………………………….
Tomáš Král
prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

…………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Příloha
Vzor odznaku licence III. třídy a licence M
(7,5 x 10 cm)

Vzor odznaku ostatních licencí
(7,5 x 10 cm)
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