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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 

č. 89 
upravující 

licence rozhodčích 
 

1. Základní ustanovení 

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 (12 hodin + zápočet), 
– právní aspekty ve sportu (12 hodin + zápočet), 
– fyziologie (12 hodin + zápočet), 
– biomechanika (12 hodin + zápočet), 
– anatomie  (12 hodin + zápočet), 
– kineziologie (12 hodin + zápočet), 
– specializace (100 hodin + zkouška), 
– pedagogika (12 + zkouška), 
– psychologie sportu (24 + zkouška) 
– pravidla ledního hokeje (12 + zkouška), 
– technika řízení utkání (12 + zápočet), 
– strategie řízení utkání (12 + zkouška), 
– odborná praxe rozhodčího (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; 
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b) podmínky pro přijetí: 

– platná licence II. třídy, 
– návrh a doporučení komise rozhodčích krajského výkonného výnoru 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 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 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: 

– tři roky od absolvování školení, 
– absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení pořádaných komisí rozhodčích ČSLH se 

platnost licence prodlužuje na další tři 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 ČSLH (1 hodina); 

d) podmínky pro přiznání licence: 

– absolvování semináře, 
– v testech z pravidel a bruslení splnění limitů, které stanoví pořadatel; 
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d) platnost licence: 

– tři roky, 
– absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení se platnost licence prodlužuje na další 

tři 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 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 ČSLH (1 hodina); 

d) podmínky pro přiznání licence a délka platnosti: 

– licence III. třídy se přiznává na dobu 5 let na základě kompletního absolvování školení, 
– licenci III. třídy obdrží na dobu 5 let rozhodčí, kterému skončila platnost licence I. nebo II. třídy 

a nevznikl nárok na trvale platnou licenci. 

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: 

– Soutěžní řád, 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 a délka platnosti: 

– licence M se přiznává na dobu 5 let na základě kompletního absolvování školení, 
– licenci M lze prodloužit na základě kompletního absolvovaného školení rozhodčího pro 

minihokej 
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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 nejvyšší celostátní soutěž (ELH), 
– řídil alespoň dvě sezony I. ligu, 
– řídil alespoň tři sezony II. ligu, 
– řídil alespoň pět sezon krajské soutěže; 

b) Licence T je přiznávána na základě žádosti rozhodčího příslušné komisi rozhodčích KVV ČSLH 
podle místa bydliště; žádost musí obsahovat: 

– jméno, příjmení, rodné číslo, 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 se přizná licence opravňující pouze k výkonu 
funkcí pomocných rozhodčích (III.P); tato skutečnost se vyznačí v průkazu rozhodčího; 

b) rozhodčí - ženy mohou být přijaty na školení licence I. třídy za odlišných podmínek: 

– platná licence III. třídy, 
– nejméně jedna sezona aktivní činnosti rozhodčí, 
– zaplacení účastnického poplatku; 

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 IIHF je považován za rozhodčího s licencí I. 
třídy ČSLH; 

d) 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. 

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 I. třídy a diplomovaný rozhodčí; 

b) komise rozhodčích KVV ČSLH vydávají doklady a vedou evidenci ostatních licencí; do 30 dnů od 
přiznání licence zašle komise rozhodčích KVV ČSLH soupis nově přiznaných licencí komisi 
rozhodčích ČSLH s uvedením druhu licence, jména, příjmení, rodného čísla a adresy rozhodčího. 

11. Doklady o přidělení licencí 

jsou odznak a průkaz rozhodčího. Doklady poskytne rozhodčímu orgán ČSLH, který přiznal licenci, 
a současně stanoví výši poplatku za vydání dokladů. 

a) odznak rozhodčího je rozhodčí povinen nosit v levé polovině přední části dresu rozhodčího, 
odznak je kombinací loga ČSLH a nápisu „ ROZHODČÍ “, ve dvou typech: 

– v černobílém provedení pro licenci III. třídy a licenci M, 
– v barevném provedení pro ostatní licence; 
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b) průkaz rozhodčího: 

– obsahuje druh licence, jméno, příjmení, datum narození, platnost průkazu a fotografii 
rozhodčího, 

– při utkání, které řídí, je rozhodčí povinen na požádání průkaz předložit před utkáním vedoucím 
týmů, hlavnímu pořadateli a delegátovi, 

– průkaz rozhodčího opravňuje k volnému vstupu na utkání pořádaná ČSLH a členskými kluby 
ČSLH, pouze po souhlasu manažera klubu. 

 
12. Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé soutěže a utkání 

(v tabulce uvedeny předepsané licence) 

Soutěž 
Hlavní 

rozhodčí 
Čároví 

rozhodčí 

Brankový 
video- 

rozhodčí 

Brankoví 
rozhodčí, 
ved.boxu 

Ostatní 
pomocní 
rozhodčí 

Mezistátní utkání podle  
předpisů  

IIHF 

podle 
předpisů IIHF 

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

Mezinárodní utkání D, I., T D, I., T D, I., II., T 

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

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

II. liga D, I. D, I.  

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

Extraliga juniorů D, I. D, I.  

Extraliga staršího dorostu D, I. D, I.  

Extraliga mladšího dorostu D, I. D, I.  

Regionální liga juniorů D, I., II. D, I., II.  

Regionální liga staršího dorostu D, I. D, I., II  

Regionální liga mladšího 
dorostu 

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

Nejvyšší soutěž žen D, I., T D, I., II., T  

Ostatní soutěže žen D, I., II., T D, I., II., III., T  

Ligy žáků 7. a 8. tříd D, I., II., T D, I., II., T  

Ligy žáků 6. tříd a nižších D, I., II., III., T D, I., II., III., T  

Liga starších a mladších žáků D, I., II., T D, I., II., III., T  

Krajské soutěže dospělých, 
juniorů a dorostu 

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

Krajské  
soutěže mládeže 

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

Okresní soutěže D, I., II., III., T D, I., II., III., T  

Minihokej D, I., II. , III., T, M   

Sledge hokej D, I., II., T D, I., II., T  
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13. Přechodná a závěrečná ustanovení 

a) tato vnitřní směrnice nahrazuje předchozí směrnice upravující výše uvedené; 

b) schváleno výkonným výborem ČSLH dne 8. 6. 2017. 

 

V Praze dne 8. 6. 2017 
 
 
 
 
 

………………………….  ………………………… 
Tomáš Král  Martin Urban 
prezident  generální sekretář 

Český svaz ledního hokeje z.s.  Český svaz ledního hokeje z.s. 
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Příloha  

Vzor odznaku licence  III. třídy  
(7,5 x 10 cm) 

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

  

 

ROZHODČÍ ROZHODČÍ 


