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Článek I - Základní informace 

 
1. Komise rozhodčích je odborný orgán SHL pověřený přípravou pravidel, metodickým vedením 

rozhodčích v soutěží, organizačním řízením a delegováním rozhodčích. 
 

2. Nominační listina je seznam Rozhodčích, kteří v příslušné sezoně řídí utkání soutěže. 
 

3. Delegace Rozhodčího je pověření Rozhodčího ze strany komise rozhodčích řídit konkrétní utkání. 
 

4. Tato směrnice vymezuje základní povinnosti a práva Rozhodčích v utkáních SHL. 
 
 

Článek II - Povinnosti Rozhodčího 
 

1. Chovat se dle zásad fair play ve sportu. Nestranně, s nejvyšší možnou odborností a dle platných 
pravidel ledního hokeje upravených pro SHL a dodržovat Soutěžní řád SHL. 

 
2. Dostavit se včas, tj. nejméně 30 minut před stanoveným začátkem utkání, na které byl delegován. 

 
3. Zdržet se konzumace alkoholu a jiných návykových látek před a v průběhu utkání včetně přestávek. 

Zdržet se kouření v průběhu utkání včetně přestávek. 
 

4. Před utkáním provést kontrolu vyplnění zápisu o utkání po stránce věcné. 
 

5. Nosit při utkáních výstroj předepsanou pravidly a Soutěžním řádem SHL (§11, odst.12) a pokyny 
vedení SHL. Výstroj udržovat v čistotě a neporušeném stavu. Na výstroji musí být umístěno logo 
soutěže a reklamní nápisy či vyobrazení, jejichž obsah a umístění vyplývají z pokynů SHL. 

 
6. Sdělit komisi rozhodčích kontakty pro zasílání delegací, tj. elektronickou adresu a číslo mobilního 

telefonu a podle požadavku komise rozhodčích další osobní údaje související s výkonem funkce 
Rozhodčího. 

 
7. Sdělit komisi rozhodčích způsobem a v termínu 5 kalendářních dnů, že nemůže být delegován k 

utkáním. 
 

8. Sdělit neprodleně komisi rozhodčích, že utkání, na něž byl delegován, nemůže řídit. Toto sdělení 
zaslat mobilem nebo elektronickou poštou (FB, SMS) nejpozději do 2 dnů před utkáním, na které byl 
delegován. 

 
9. Nepřijímat v souvislosti s utkáním, k němuž je delegován jakákoliv peněžitá a nepeněžitá plnění nad 

rámec této směrnice. Toto omezení se nevztahuje na nesoutěžní utkání přímo pořádaná SHL. 
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10. Nejednat před ani během utkání, k němuž je delegován, s žádnými hráči či funkcionáři ani jinými 
osobami vystupujícími jménem některého z klubů v soutěži o záležitostech týkajících se utkání, 
ledaže se jedná o záležitosti spojené s organizací řádného průběhu utkání. K těm patří především 
vstup do kabiny rozhodčích mimo převzetí vyplněných zápisu o sestavy a po ukončení utkání 
zajištění podpisů kapitánů týmů. 

 
11. Informovat neprodleně po skončení utkání telefonicky pověřeného člena komise rozhodčích o všech 

mimořádných událostech týkajících se utkání. 
 

12. Hlavní rozhodčí zpracuje zápis o utkání a odešle elektronický fotokopií vedení SHL nejpozději den po 
utkání a písemnou formu předá pověřené osobě nebo přímo vedoucímu komise rozhodčích k 
archivaci. Zápis musí byt kompletní dle §11, čl.8 Soutěžního řádu SHL. 

 
13. Zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které by mohlo působit proti zájmům SHL. 

 

Článek III - Práva Rozhodčího 
 

1. Být informován o delegaci k utkání elektronicky nebo telefonicky, a to: 
a) nejpozději 5 kalendářních dnů před dnem konání utkání hraných v základní části, 
b) nejpozději 48 hodin před utkáním play off, nadstavbových částí, změně termínu, místa 

konání nebo začátku utkání apod. 
 

2. Na základě žádosti být informován o rozhodnutích disciplinární komise SHL v případech, kde byl 
slovně nebo fyzicky napaden Rozhodčí. 

 

Článek IV - Odměny 
 

1. V souvislosti s řízením utkání jsou poskytovány Rozhodčímu před sezonou dohodnuté finanční 
odměny. 

 
2. Odměna náleží Rozhodčímu, který byl k utkání delegován komisí rozhodčích a plní náležitě všechny 

povinnosti a také Rozhodčímu, který nebyl na utkání delegován, ale řídil utkání nebo jeho část při 
neúčasti nebo zranění delegovaného Rozhodčího. 

 
3. Odměna za řízení utkání je poskytována za činnost Rozhodčího skládající se z řízení utkání z přípravy 

a dopravy na a z utkání. 
 

4. Odměna Rozhodčímu bude vyplacena nejpozději do 15 dne následujícího měsíce. 
 

5. Zdanění vyplácených odměn z hlediska daně z příjmu je v právní odpovědnosti Rozhodčích. 
 


