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ÚPRAVA 
Soutěžního řádu SNH a Propozic soutěží mládeže a dospělých řízených ZOSK SNH 

 
Komentář: z důvodu komplikací s pořádáním sportovních soutěží na všech úrovních a též všech souvisejících akcí, 
které vznikly vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a parlamentem ČR na území celé republiky je nutno upravit, 
resp. doplnit znění Soutěžního řádu SNH, který je platný od 15.7.2019 tak, aby postihl i tyto mimořádné situace. 
Z toho důvodu se navrhují následující úpravy níže uvedených článků SŘ SNH, resp. textu se žlutým podbarvením: 
 
SOUTĚŽNÍ ŘÁD SNH 
 

Článek 14 

a) Propozice soutěže stanoví přesné podmínky, za kterých bude soutěž hrána. 
b) Propozice mistrovských a přebornických soutěží musí být vydány nejpozději 6 týdnů před zahájením 

soutěže a musí být předloženy ke schválení příslušnému vyššímu řídicímu orgánu. 
c) Propozice ostatních soutěží musí být vydány nejpozději 3 týdny před zahájením soutěže. 

d) Soutěž je ukončena rozhodnutím příslušného řídícího orgánu soutěže o ukončení soutěže zveřejněném 
v příslušném Zpravodaji (vydáním závěrečných tabulek, případně jiným rozhodnutím). 

e) Příslušný řídící orgán soutěže není oprávněn zahájit následující soutěžní ročník v případě, že není 
ukončen soutěžní ročník předchozí. 

Článek 15 

1. Řídicímu orgánu SNH náleží také: 
a) zařazování družstev do soutěží, 
b) provádění losování soutěží, 
c) určování začátku utkání, 
d) doplňování soupisek, 
e) schvalování výsledku utkání, 
f) schvalování konečných výsledků soutěží, 
g) stanovení hracích termínů nebo jejich případných změn, 
h) v zájmu regulérnosti soutěže nařídit sehrání utkání dle jeho pokynů 
i) delegovat k utkání rozhodčího, popř. dvojici rozhodčích, či delegáta utkání 
 

2. Výkonnému výboru SNH (celostátní soutěže), případně Oblastním soutěžním komisím SNH (příslušné 

oblastní soutěže): 

a) náleží také ve výjimečných případech, kdy nelze soutěž dohrát z důvodu vyšší moci, rozhodnout o 
ukončení, anulovat nebo změnit systém příslušné soutěže rozhodnutím zveřejněném v příslušném 
Zpravodaji.  

b) rozhodnutí podle článku15/2/a musí obsahovat přinejmenším:  

- zdůvodnění výjimečného rozhodnutí (specifikace vyšší moci), 

- specifikace soutěží, kterých se rozhodnutí týká, 



- určení dne ukončení soutěžního ročníku dané soutěže, 

- způsob určení pořadí družstev v dané soutěži včetně určení rozhodného okamžiku (den, označení kola či 
utkání), případně ustanovení, že se vylučuje použití ustanovení čl. 62 tohoto SŘ SNH, tzn. bez vyhlášení 
konečného pořadí. 

c) rozhodnutí podle článku 15/2/a může obsahovat i taková ustanovení, jimiž 
 v důsledku řádného nedohrání soutěžního ročníku dané soutěže dojde ke změně Propozic pro nedohraný či 
následující soutěžní ročník.  
 
 

PRAVIDLA  A ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ALTERNATIVNÍ PŘERUŠENÍ SOUTĚŽE A 
PRO DOKONČENÍ SOUTĚŽÍ ZOSK SNH 

 
I. základní ustanovení: 

1.  tato pravidla a pokyny stanoví podmínky za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní ročník v případě      

realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti obdobným opatření 

 2. pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí obecně-právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými 

opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením těchto nemocí 

 

II. povinnosti členů SNH   
1. členové SNH jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy 

vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. 

2. hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit soutěžních utkání ani tréninkové přípravy v těchto případech 

a) po dobu karantény uložené příslušným orgánem státní správy; 

b) po dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19; 

c) pokud členskému klubu, v rámci nějž se soutěžního utkání hodlá účastnit, nepředloží prohlášení o 

bezinfekčnosti  

3. oddíly jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné na soutěžním utkání 

neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2. 

4.  oddíly jsou povinny oznámit bezodkladně řídícímu orgánu soutěže: 

a) výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli postavení při soutěžních 

utkáních a především v případě nařízení karantény pro některou z uvedených osob 

 
III. prohlášení o bezinfekčnosti 

1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle čl.II, odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí být písemně vyhotoveno 

na formuláři, který tvoří součást těchto pravidel;  

2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na soutěžním utkání v jakémkoli postavení a 

dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 nebo skončení karantény. 

3. oddíl je povinen předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise o utkání rozhodčímu před zahájením 

utkání, případně technickému delegátovi, je-li na utkání přítomen. Rozhodčí je povinen zapsat na zadní stranu 

zápisu výsledek provedené kontroly. V případě, že jednotlivec (hráči, trenéři, vedoucí) nepředloží prohlášení o 

bezinfekčnosti, nebude připuštěn ke hře. Stejná opatření platí pro pořadatele. Rozhodčí je dále povinen své 

osobní prohlášení o bezinfekčnosti přiložit k zápisu o utkání a zaslat řídící komisi. 

4. oddíl je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po skončení soutěžního ročníku, 

v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit řídícímu orgánu soutěže  

 

IV. odložení utkání 

1. Důvodem pro odložení schváleného termínu soutěžního utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 

je: 

a) rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného orgánu státní správy; 

b) objektivní nemožnost sehrát utkání v důsledku karanténních opatření, tj. méně než sedm hráčů; 



2. podle uvážení řídícího orgánu soutěže též jiná karanténní opatření či doporučení Krajské hygienické stanice v 

souvislosti s probíhajícím epidemickým šetřením. Pro případ odložení schváleného termínu soutěžního utkání 

podle odst. 1 jsou oddíly povinny dohodnout se na novém termínu utkání, a to do 1 týdne po původním termínu 

utkání; nový termín musí být sjednán nejpozději do čtyř týdnů od původního termínu utkání. Nově dohodnutý 

termín utkání podléhá schválení řídícím orgánem soutěže.  

3. Nesplní-li členské kluby svoji povinnost podle odstavce 2, případně pokud řídící orgán soutěže dohodnutý termín 

neschválí, nařídí řídící orgán soutěže termín nového utkání ve shora uvedených lhůtách podle svého uvážení. 

 
V. přerušení a ukončení soutěží, postupy a sestupy 
 

1. Ukončit soutěžní ročník v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání je oprávněn pouze Výkonný 

výbor ZOSK v souladu se stanoviskem VV SNH. 

2. Ustanovení Soutěžního řádu o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení 

soutěžního ročníku odehraje více než polovina všech plánovaných utkání 

3. V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu svých plánovaných utkání, nezískává právo 

postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení pořadí umístilo na místě spojeném s právem postupu. 

 
Podzimní část: 
a/v případě, že v této části soutěžního ročníku bude soutěž přerušena v době, kdy bude odehráno méně než 
poloviční část utkání, tato část bude anulována a podle následného vývoje situace se odehraje pouze jarní 
část soutěže. 
 
b/ v případě, že v této části soutěžního ročníku bude soutěž přerušena v době, kdy bude odehráno 
nadpoloviční část utkání dle rozlosování, tak zbývající střetnutí dle původního rozlosování se odehrají v jarní 
části dle nově zpracované termínové listiny ještě před začátkem jarní části soutěže s předpokladem vyššího 
počtu dvoukol. 
 
Jarní část: 
a/za předpokladu, že podzimní část bude regulérně dokončena a v případě, že v jarní části soutěžního 
ročníku bude soutěž přerušena bez ohledu na počet dosud odehraných utkání, čímž soutěž nebude 
regulérně dokončena, budou soutěže anulovány a soutěž ukončena. Družstva mají práva účasti ve stejné 
soutěži příštího ročníku ve složení, které bylo při zahájení anulovaného ročníku. 
 

Totožný postup bude uplatněn v okamžiku, kdy v důsledku nařízené karantény, případně podobným 
rozhodnutím odborných státních institucí, klesne počet účastníků soutěží na polovinu a menší počet, bude 
soutěž ukončena 
 
 
 

RŮZNÉ – VÝZVA VV ZOSK 
VV ZOSK na základě rozhodnutí VV SNH upozorňuje všechny pořadatelé utkání v rámci 
soutěží ZOSK, že jsou povinni sledovat aktuální vývoj situace a dodržovat nařízení příslušné 
krajské hygienické stanice platné v termínu konání utkání. 
Současně žádá všechny oddíly, aby v případě přerušení soutěží z důvodu vzniku mimořádné 
situace a jejich následných zahájení se důsledně řídily pokyny řídící komise soutěží a při 
projednávání termínů a začátků pro dohrávku odložených utkání spolupracovaly efektivně 
s vzájemným respektem a oboustrannou snahou dokončit soutěže v plnohodnotném 
formátu. 
 
 



    Ivo TOMAN v.r.                                    Petr TAUSCHE v.r.  
předseda ZOSK SNH                     předseda STÚ ZOSK SNH 

 
 Ladislava DERAHOVÁ v.r.                       ing. Pavel JÍRA v.r. 
předseda ÚM ZOSK SNH                předseda KR ZOSK SNH  

 
Ing. Libor PICEK v.r.                                   Petr ŽIVNÝ v.r.                                 
 člen VV ZOSK SNH                          člen výboru ZOSK SNH 

 
Romana JABBOUROVÁ v.r. 
Místopředseda a sekretář ZOSK SNH 

 


