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STANOVISKO VÝBORU HÁZENÉ K VZNIKLÉ SITUACI OHLEDNĚ 
KORONAVIRUSU 

 

Usnesení Českého svazu házené  

S ohledem na aktuální situaci v ČR týkající se pandemie onemocnění COVID-19 rozhodla 
Exekutiva ČSH na svém jednání dne 26. března 2020 o ukončení aktuálního soutěžního ročníku 
2019/2020 pro všechny soutěže řízené Soutěžní komisí ČSH s výjimkou nejvyšších soutěží 
(STRABAG Rail Extraliga mužů, MOL liga žen a Český pohár mužů a žen). Výsledky soutěžního 
ročníku se anulují. Dle tohoto rozhodnutí tedy žádný z týmů napříč soutěžemi na základě 
výsledků dosud odehraných utkání nepostupuje ani nesestupuje do jiné soutěže a není 
stanoveno konečné pořadí týmů v tabulce jednotlivých soutěží. 
Zařazení družstev do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 provede SK ČSH a schválí Exekutiva 
ČSH dle stavu přihlášek do nového soutěžního ročníku 2020/2021 a zařazení družstev do 
soutěží v soutěžním ročníku 2019/2020. Ve výjimečných případech může Exekutiva rozhodnout 
o zařazení družstva do vyšší (případně nižší) soutěže, než kterou hrálo v anulovaném soutěžním 
ročníku. 
 
Výbor házené s tímto stanoviskem plně souhlasí, bere na vědomí anulování výsledků a 
ukončení soutěžního ročníku: 
Z toho  vyplývá pro ligová družstva: 
- ukončení soutěžního ročníku  
- příspěvky nebudou vráceny, a však z nich bude každému hráči odečtena zatím částka za 
leden a únor 1.100 Kč a členské příspěvky do TJ (400 Kč a 100 kč). Zbytek bude odečten od 
příspěvků, které se budou vybírat na podzim. 
např.:  

Jan Konvička Kč celkem Kč 

platba 3.100  3.100 Kč 

členské příspěvky do TJ  400 2.700 Kč 

za měsíc leden a únor  1.100 1.600 Kč 

doplatek na podzim (2.800) 2.800 – 1.600 1.200 Kč 

* v případě nejasností kontaktujte pana Jaroslava Hláska 
- pokud se situace zlepší a budeme moci opět na sportoviště nebude se tomu výbor házené 
bránit  
 
Co se týká mládeže a krajského přeboru žen je snaha JČKSH a i ze stran oddílů tuto soutěž 
dohrát. Ohledně příspěvků u mládeže a krajského přeboru žen budeme postupovat stejně a 
bude odečtena adekvátní částka za nečinnost. 
 
Měsíční sazba u ligových týmů činní 550 Kč a krajského přeboru 390 Kč. 
 
Jaroslav Hlásek 
Předseda oddílu házené 


