
 

 

 

 

 

Asociace ligových klubů házené, z.s., Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov | e-mail: info@alkh.cz | tel.: +420 777 837 883 

 

 

 

 

 

 

Připomínky k návrhu Rozpisu soutěže Extraliga házené mužů 2017/2018 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 
jak už jsme při předchozích jednáních informovali, ambicí Asociace ligových klubů házené je také 
podílet se na přípravě a řízení naší nejvyšší ligové soutěže. Chceme aktivně spolupracovat s Českým 
svazem házené na přípravě formátu soutěže a sportovně-technických parametrech. Jako extraligové 
kluby jsme hlavními aktéry této soutěže, kterou v tuto chvíli navíc téměř plně financujeme. 
 
Děkujeme Vám tímto za zaslání návrhu Rozpisu soutěže Extraliga házené mužů 2017/2018 
a dovolujeme si k němu zaslat několik připomínek, o kterých bychom ještě do samotného startu 
soutěže rádi s Vámi a dalšími zástupci Českého svazu házené diskutovali. Berte tedy, prosím, tento 
souhrn připomínek jako možný pracovní podklad k našemu dalšímu jednání.   
 
„Duch“ předpisu působí jako souhrn povinností, podmínek a odpovědností klubů, hráčů a funkcionářů 
s minimem práv. Nesčetně krát se vyskytuje slovo postih, sankce pokuta a poplatek a v mnoha 
případech je jejich výše neúměrná charakteru či míře provinění. Celá řada sankcí a pokut by mohla 
být nazývána poplatkem a ne pokutou tak, ať je kluby mohou hradit z dotačních programů. Proto je 
považujeme za systémově špatné a jdoucí proti zájmům klubů (např. pokuty „za nedostatek“ 
rozhodčích). 
 
Kluby mají minimum možností ovlivňovat přípravu a průběh soutěže s minimem práv, a když se svých 
práv mají dovolat, tak za to musí zaplatit vysoké poplatky! 
 
V žádném z řídících orgánů soutěže nejsou navrženi zástupci klubů či ALKH, což zejména 
u „odvolacího orgánu“ vidíme jako zásadní nedostatek. Řadu ustanovení navrženého rozpisu 
považujeme za dosti závažná tak, že je můžeme nazvat i diskriminačními.  
 
Některá ustanovení, zejména pak ta, týkající se reklamních práv a povinností klubů v oblasti 
marketinku, by v rozpisu soutěže neměla být vůbec uváděna!  
 
K návrhu Rozpisu soutěže Extraliga házené mužů 2017/2018 máme tedy následující konkrétní 
připomínky, dále doplňujeme úpravy přímo do textu: 
 

Praha | 30. 6. 2017 

Vážený pan 

Stanislav Svoboda 

ředitel Extraligy házené mužů ČR 
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Textová a důvodová část připomínek a návrhů k „Rozpisu Extreligy“: 
 
 
Článek 1 – Základní ustanovení. 
Odstavec 2.  
Marketingový název soutěže a jeho používání považujeme za závažný zásah do soutěže a povinností 
klubů tak, že nemůže být řešen jednostranným vyhlášením ve „zpravodaji“, ale jen marketingovou 
smlouvou s kluby či ALKH. 
 
Odstavec 6. 
Účastnický poplatek ve výši 50.000,- Kč /klub - není nám vysvětleno, co tento poplatek zahrnuje, když 
kluby platí za všechny další úkony spojené s organizací a řízením soutěže různé nemalé poplatky (např. 
rozhodčí, delegáty, přeložení utkání, registrace, evidence smluv, disciplinární řízení atd.). 
 
Článek 2. – Organizace soutěže 
Odstavec 2.  
Kluby resp. jejich asociace ALKH se chtějí podílet na organizaci a spolupracovat na řízení soutěže, 
kterou samy hrají a financují! Prosíme uvést v textu předpisu. 
 
Článek 4. – Náklady klubů 
Odstavec 3.  
Kluby resp. ALKH, nesouhlasí s tím, aby měly povinnost hradit náklady spojené s delegáty utkání! 
Rozhodčí a především delegáti jsou řídícím institutem vysílaným ČSH. Kluby delegáty k pořádání a 
průběhu utkání nepotřebují, proto je logické, že je nechtějí platit. 
V této souvislosti znovu vyvstává otázka účelu a výše „startovného“, které je určeného řídícímu orgánu 
(ČSH) k řízení soutěže. 
 
Odstavec 4.  
Vyúčtování záloh za rozhodčí (konečné faktury) požadujeme co nejdříve po posledním kole ještě v roce 
2017 (13. kolo 16.12.) tak, abychom konečné vyúčtování-faktury mohli použít pro  vyúčtování dotací 
v daném roce. 
Při neplacení delegátů kluby provést novou kalkulaci a změnit výši záloh. 

Výše pokuty za prodlení úhrady zálohových faktur je nehorázná a v obchodním styku „partnerů“ zcela 

nemyslitelná až nemorální. Jednoznačně požadujeme výši sankce snížit a neřešit prodlení pokutou, 

nýbrž „penálem“ a odstupňovat podle doby prodlení. Každý se může na přechodnou dobu dostat do 

platební neschopnosti a takto neopodstatněné vysoké pokuty by mohly být pro kluby až likvidační. 

 

Článek 6. – Termíny utkání 

Odstavec 3. a 6.  
Přesouvaná utkání kvůli pohárům a TV utkáním jsou v zájmu celé házenkářské obce. Proto by rozhodčí 

a delegáti neměli být v těchto případech finančně zvýhodněni. Hráči a funkcionáři klubů také nejsou 

takto zvýhodňováni. 

 

Článek 11. – Podmínky startu 

Odstavec 2. a 4.  
S ohledem na skutečnost, že ČSH klubům nic na licenční politiku a výchovu trenérů nepřispívá, tak by 

teoreticky ani neměl mít právo do tohoto klubům zasahovat. Proto se nám zdají tyto požadavky 

nežádoucí, a když už to „musí být“, tak uvedené poplatky jsou nepřiměřené a proto je požadujeme 

snížit na polovinu. 
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Článek 12. – Povinnosti klubu 

Odstavec 6.  
S ohledem na skutečnost, že Směrnice na uplatnění reklamních a TV práv z 12.12.2009 je zastaralá a 

neodpovídá současným podmínkám a  požadavkům marketingu a především zasahuje nepřiměřeně do 

legitimních práv klubů, navrhujeme odkaz na tuto směrnici z rozpisu soutěže vypustit. 

 
Odstavec 7.  
Článek o povinnosti klubů mít rozhodčí odkazuje na „Prováděcí zásady Exekutivy ČSH č. 1/2017,  
k článku 12 odst.2 písm. h) SŘH, které byly pro soutěžní ročník 2017-2018 schváleny Exekutivou ČSH 
dne 27.4.2017 a nabývají účinnosti dnem 1.7.2017. Tyto „zásady“ nám dosud nebyly předloženy a ani 
jejich znění není dostupné na webových stránkách ČSH, proto tento odkaz považujeme v této chvíli za 
bezpředmětný. Pokud jsou tyto „zásady“ obdobné jako pro minulý soutěžní ročník, pak toto ustanovení 
Rozpisu soutěže je v rozporu s článkem 46.písm. a) SŘH. (Výše pokut musí být uvedena přímo v rozpisu 
soutěže). 
 
Článek 13. – Komunikace a informace 

Odstavec 4. a 5.  
Jelikož rozhodčí jsou placeni kluby, považujeme je za své „zaměstnance“ a nevidíme důvod, proč 

bychom se nemohli vyjadřovat k jejich výkonu. Tento zákaz navrhujeme úplně vypustit, navíc platí 

odstavec 5 o znevažování apod., tak případné vyjádření k výkonu rozhodčích by se mělo posuzovat 

především podle jeho obsahu a ne podle toho kdy bylo podáno. 

 

Článek 14. – Dresy 

Odstavec 1. a 6.  
Měla by být dána možnost písemné dohody klubů před utkáním o rozdílných barvách dresů (včetně 

brankářů) a pokud by rozhodčí či delegát usoudili, že barevná rozdílnost je nevyhovující, tak by se 

převléklo domácí mužstvo. Hostující mužstvo by tak nemuselo cestovat se dvěma sadami dresů, což je 

v případě cesty hromadnými prostředky (např. vlakem) dosti nepohodlné.  

 

Odstavec 3.  
Termoprádlo by nemělo být takto omezováno, neboť i v lize mistrů je vidět dlouhé termoprádlo 

v jiných barvách než barvy dresů a i jiné barvy u jednotlivých hráčů. Neměli bychom být tak svazováni, 

protože taková opatření buď nejsou prakticky ani možná (určité barvy se ani nevyrábějí), a nebo jsou 

zbytečně drahá. Navrhujeme z rozpisu vypustit nebo specifikovat jinak. 

 

Článek 20. – Rozhodčí 

Odstavec 3.  
Je zarážející, že tento předpis vůbec neřeší otázku řízení utkání rozhodčími pod vlivem alkoholu. Po 

skandálních případech v 1. fotbalové lize požadujeme, aby se do předpisu tato problematika 

implementovala. Jelikož rozhodčí jsou placeni kluby, považujeme je za své „zaměstnance“ a nevidíme 

důvod, proč bychom nemohli kontrolu alkoholu vyžadovat. Proto doplňujeme povinnost rozhodčím 

podřídit se dechové zkoušce. 

 

Článek 21. – Delegáti 

Odstavec 5.  
Jak již bylo konstatováno v případě rozhodčích, požadujeme, aby se v předpisu řešila problematika 

alkoholu u účastníků utkání. Delegáti by měli být oprávněni a povinni provádět orientační dechovou 

zkoušku na alkohol. Proto navrhujeme toto doplnit do povinnosti delegátů. Současně s tím 

navrhujeme, aby alko-tester byl povinným vybavením pořádajícího klubu a byl hrazen z příspěvku ČSH. 

(viz čl.27. nový odstavec 15.) 
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Článek 27. – Povinnosti pořadatele utkání 

 
Odstavec 15. (nový) 
Je nutné doplnit povinnost pořadatele mít k dispozici alko-tester hrazený z příspěvku ČSH, proto 

navrhujeme doplnit tuto povinnost v tomto novém odstavci. 

 
Článek 29. – Internetové a televizní utkání 

Odstavec 4.  
Pokuty se nám zdají příliš vysoké s ohledem na charakter provinění, navíc klub již platí pokutu za 

neuskutečnění přímého přenosu. Požadujeme snížit pokuty na polovinu. 

 

Odstavec 7.-9.  
Tato ustanovení v oblasti marketingových povinností by neměla být součástí rozpisu soutěže, nýbrž 

součástí případné marketinkové smlouvy s kluby či ALKH. Proto je požadujeme z rozpisu vypustit. 

 

Článek 30. – Reklama 

Odstavec 1.  
Společné reklamy by měly být umísťovány v halách jen na základě uzavřené marketingové smlouvy 

s kluby či ALKH („reglement“ soutěže vypustit - tento předpis nám není znám). V tomto smyslu prosíme 

tento článek upravit. 

 
Článek 37. – Pořádkové pokuty 

Odstavec 1.  
Pořádkové pokuty se nám mnohdy zdají příliš vysoké a neodpovídající míře a charakteru provinění. 
Proto navrhujeme některé pokuty snížit. 
 
 
Děkujeme. 
 
 
 

Jan Schneider        

předseda ALKH       


