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Článek I.  
Registrace 

1. Český badmintonový svaz, z.s. (dále jen „ČBaS“) eviduje rozhodčí, kteří jsou řádně 
registrování podle této směrnice. Registrací se rozumí evidence v záznamech ČBaS 
(udělení licence). 

2. Registrovaným rozhodčím umožňuje ČBaS zvyšování kvalifikace a zajišťuje podporu 
při jejich činnosti. 

3. Registrace se provede, pokud žadatel:  

a. řádně vyplní a doručí ČBaS registrační formulář (příloha č. 1 této směrnice), 

b. zaplatí jednorázový poplatek za registraci. 

4. Registrace se neprovede, pokud: 

a. rozhodčí je již registrován, 

b. nebyly splněny povinnosti dle odst. 3. 

5. Při změně evidovaných údajů se na žádost rozhodčího provede změna v záznamech 
ČBaS. 

6. Registrace se zruší: 

a. pokud do 31. prosince posledního roku platnosti registrace (kvalifikace) nebyla 
provedena její obnova, 

b. na žádost rozhodčího, 

c. při zániku členství rozhodčího v ČBaS. 

Článek II. 
Komise rozhodčích  

1. Řídícím orgánem rozhodčích ČBaS je Komise rozhodčích ČBaS (dále jen „Komise 
rozhodčích“).  

2. Komise rozhodčích je zejména povinna: 

a. řídit, zabezpečovat a organizovat činnost rozhodčích,  

b. udělovat příslušnou kvalifikační třídu při splnění všech podmínek, 

c. vést seznam rozhodčích a školitelů Komise rozhodčích a zveřejňovat jej na 
internetových stránkách provozovaných ČBaS. 

Článek III.  
Rozhodčí 

1. Soutěže pořádané ČBaS smí rozhodovat pouze rozhodčí, kteří splňují podmínky 
stanovené touto směrnicí a příslušnými předpisy ČBaS. 

2. Rozhodčím se může stát každý člen ČBaS starší 16 let a mladší 75 let, který splní 
předepsané podmínky získání příslušné kvalifikace. Dovršením věku 75 let platnost 
kvalifikace automaticky zaniká, v odůvodněném případě je Komise rozhodčích 
oprávněna udělit výjimku. 

3. ČBaS obecně rozlišuje tři kategorie rozhodčích:  

a. vrchní rozhodčí – řídí turnaje,  

b. hlavní rozhodčí – zápasový rozhodčí nebo rozhodčí pro podání, 

c. čárový rozhodčí. 
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4. Rozhodčí je odborný, sportovně-technický činovník, který při soutěžích rozhoduje 
podle příslušných předpisů ČBaS, zejména pravidel badmintonu, a v jejich duchu, čímž 
zabezpečuje řádný průběh soutěží.  

5. Rozhodčí ovládá a v praxi uplatňuje ustanovení příslušných předpisů ČBaS. 

6. Rozhodčí je zejména oprávněn zvyšovat si svou kvalifikaci formou školení vedených 
školitelem Komise rozhodčích a účastnit se odborných seminářů. Školitelem Komise 
rozhodčích se může stát rozhodčí s dosaženou minimálně nejvyšší kvalifikační třídou 
příslušného zaměření (vrchní nebo hlavní rozhodčí), který úspěšně zrealizuje školení 
rozhodčích pod vedením školitele Komise rozhodčích. 

7. Rozhodčí je povinen alespoň jednou ročně odevzdat deník rozhodčího, tj. vždy 
nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku vyplnit v systému IS ČBaS deník 
rozhodčího, ve výjimečných případech (nefunkčnost IS ČBaS) zaslat Komisi 
rozhodčích za předcházejících 12 měsíců deník rozhodčího (příloha č. 2 této 
směrnice), který je podkladem pro změnu kvalifikace.  

Článek IV.  
Kvalifikační třídy rozhodčích 

1. Rozhodčí 3. kvalifikační třídy (nerozlišuje vrchního a hlavního rozhodčího): 

a. Jedná se o základní třídu rozhodčího. Je způsobilý rozhodovat jako vrchní 
rozhodčí na turnajích řízených oblastními svazy a jako vrchní rozhodčí při utkání 
nejvyšší soutěže družstev (extraligy) vyjma finálového turnaje (semifinále, 
utkání o 3. místo a finále), pokud se hraje systémem play-off. 

b. Školení probíhá při MČR či GP A či GP B všech mládežnických kategorií (U13 
– U19) vždy na požádání oblasti, která příslušné MČR či GP A či GP B pořádá. 
Náklady na školitele v souladu s platným sazebníkem nese pořádající oblast. 
Školení je zakončeno písemnou zkouškou ze znalosti příslušných předpisů a 
praktickou zkouškou z rozhodování zápasu. Úspěšný kandidát získá licenci 
rozhodčího a je zařazen do oficiálního seznamu rozhodčích. Žádost o licenci 
zasílá pořadatel školení spolu s příslušným poplatkem na sekretariát ČBaS. 

c. Platnost kvalifikace je 5 let. 

d. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že se 
během platnosti kvalifikace zúčastnil jako vrchní nebo hlavní rozhodčí 
minimálně 10 turnajů a nejsou vůči jeho činnosti ze strany Komise rozhodčích 
výhrady. Za účast v roli hlavního rozhodčího se považuje rozhodování alespoň 
6 zápasů na daném turnaji.  

Pokud rozhodčí tuto podmínku nesplňuje, musí úspěšně absolvovat nové 
školení dle písm. b. 

2. Hlavní rozhodčí 2. kvalifikační třídy: 

a. Je způsobilý rozhodovat vrcholné turnaje řízené ČBaS (MČR dospělých). 

b. Tuto kvalifikaci získá rozhodčí, který má 3. kvalifikační třídu, je na svoji žádost 
zařazen jako zájemce o získání kvalifikace 2. třídy a zúčastní se jako hlavní 
rozhodčí v uplynulých 2 letech buď MČR dospělých nebo tří turnajů typu MČR 
dospělých, MMČR dospělých či jiného turnaje dospělých BWF. Následně se 
přihlásí na školení při MMČR juniorů nebo MČR dospělých, kde mu nebude 
uhrazena odměna. Náklady na školitele nese Komise rozhodčích. Školení je 
zakončeno písemným hodnocením školitele. Na základě tohoto hodnocení 
Komise rozhodčích rozhodne o udělení kvalifikace. 

c. Platnost kvalifikace je 3 roky. 
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d. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že se 
během platnosti kvalifikace zúčastnil minimálně 2 turnajů typu MČR dospělých, 
MMČR dospělých či jiného turnaje dospělých BWF a nejsou vůči jeho práci ze 
strany Komise rozhodčích výhrady. Pokud licence není prodloužena, získává 
rozhodčí licenci 3. třídy za předpokladu, že řádně odevzdá deník rozhodčího  
(i prázdný) a nejsou vůči jeho činnosti ze strany Komise rozhodčích výhrady.  
V opačném případě platnost licence zaniká. 

3. Hlavní rozhodčí 1. kvalifikační třídy: 

a. Je způsobilý rozhodovat mezinárodní turnaje v angličtině. 

b. Tuto kvalifikaci získá rozhodčí, který má 2. kvalifikační třídu, ovládá angličtinu 
a je na svoji žádost zařazen jako zájemce o získání kvalifikace 1. třídy a 
zúčastní se jako hlavní rozhodčí v uplynulých 3 letech 6 turnajů typu MČR 
dospělých, MMČR dospělých či jiného turnaje dospělých BWF. Následně se 
přihlásí na školení při MMČR dospělých. Náklady na školitele nese Komise 
rozhodčích. Školení je zakončeno písemným hodnocením školitele. Na základě 
tohoto hodnocení Komise rozhodčích rozhodne o udělení kvalifikace. 

c. Platnost kvalifikace jsou 3 roky. 

d. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že se 
během platnosti třídy zúčastnil minimálně 3 turnajů typu MMČR či zahraniční 
ekvivalent a nejsou vůči jeho činnosti ze strany Komise rozhodčích výhrady. 
Rozhodčí, který má mezinárodní licenci (vydanou BE nebo BWF), má po celou 
dobu trvání této vyšší licence platnou licenci 1. třídy. Pokud licence není 
prodloužena, získává rozhodčí licenci 2. třídy za předpokladu, že řádně 
odevzdá deník rozhodčího (i prázdný) a nejsou vůči jeho činnosti ze strany 
Komise rozhodčích výhrady. V opačném případě platnost licence zaniká. 

4. Vrchní rozhodčí 2. kvalifikační třídy: 

a. Je způsobilý řídit turnaje ČBaS (GP A, GP B či veškerá utkání nejvyšší soutěže 
družstev). 

b. Tuto kvalifikaci získá rozhodčí, který má 3. kvalifikační třídu a pod dozorem 
školitele samostatně odřídí turnaj typu GP A. Náklady na školitele nese 
pořádající klub či oddíl. Školení je zakončeno písemným hodnocením školitele. 
Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodčích rozhodne o udělení 
kvalifikace. 

c. Platnost kvalifikace jsou 3 roky. 

d. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že 
během platnosti kvalifikace odřídil minimálně 1 turnaj typu GP A či GP B či 
finálový turnaj (semifinále, utkání o 3. místo a finále) extraligy a nejsou vůči jeho 
činnosti ze strany Komise rozhodčích výhrady a do jednoho týdne od konání 
turnaje zašle předsedovi Komise rozhodčích a pořadateli řádně vyplněnou 
Zprávu vrchního rozhodčího (příloha č. 3 této směrnice). Pokud licence není 
prodloužena, získává rozhodčí licenci 3. třídy za předpokladu, že řádně 
odevzdá deník rozhodčího (i prázdný) a nejsou vůči jeho činnosti ze strany 
Komise rozhodčích výhrady. V opačném případě platnost licence zaniká. 

5. Vrchní rozhodčí 1. kvalifikační třídy: 

a. Je způsobilý řídit vrcholné turnaje ČBaS (MČR). V případě způsobilosti řídit 
turnaje v angličtině může být Komisí rozhodčích dále nominován jako zástupce 
na MMČR či vrchní rozhodčí na MMČR juniorů, případně na zahraniční turnaje 
(není-li nominace podmíněna kvalifikací BE či BWF). 

b. Tuto kvalifikaci získá rozhodčí, který má 2. kvalifikační třídu, je nominován 
Komisí rozhodčích a pod dozorem školitele samostatně odřídí turnaj typu MČR 
mládeže (U13 – U19) či jako zástupce na MMČR juniorů. V případě zvyšování 
kvalifikace na MČR mládeže nese náklady na školitele Komise rozhodčích a 
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náklady na školence pořádající klub či oddíl. Školitel je v tomto případě 
nominován Komisí rozhodčích jako vrchní rozhodčí. Školení je zakončeno 
písemným hodnocením školitele. Na základě tohoto hodnocení Komise 
rozhodčích rozhodne o udělení kvalifikace. 

c. Platnost kvalifikace jsou 3 roky. 

d. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že 
během platnosti kvalifikace odřídil minimálně 1 turnaj typu MČR či zástupce na 
MMČR a nejsou vůči jeho činnosti ze strany Komise rozhodčích výhrady a do 
jednoho týdne od konání MČR zašle předsedovi Komise rozhodčích a 
pořadateli řádně vyplněnou Zprávu vrchního rozhodčí. Komise rozhodčích 
garantuje, že po dobu platnosti kvalifikace bude rozhodčí alespoň jednou 
nominován na tento typ turnaje. Rozhodčí, který má mezinárodní licenci 
(vydanou BE či BWF), má po celou dobu trvání této vyšší licence platnou licenci 
1. třídy. Pokud licence není prodloužena, získává rozhodčí licenci 2. třídy za 
předpokladu, že řádně odevzdá deník rozhodčího (i prázdný) a nejsou vůči jeho 
činnosti ze strany Komise rozhodčích výhrady. V opačném případě platnost 
licence zaniká. 

6. Čárový rozhodčí – národní kvalifikační třídy: 
a. Je způsobilý rozhodovat zápasy turnajů a soutěží řízených ČBaS v pozici 

čárového rozhodčího. 
b. Školení probíhá při MČR nebo MMČR dospělých vždy na požádání oblasti, 

která příslušné MČR/MMČR pořádá. Náklady na školitele v souladu s platným 
sazebníkem nese pořádající oblast. Školení sestává z teoretické části a 
praktické zkoušky z rozhodování zápasů v pozici čárového rozhodčího. 
Úspěšný kandidát získá národní licenci čárového rozhodčího a je zařazen do 
oficiálního seznamu čárových rozhodčích. Žádost o licenci zasílá Komisi 
rozhodčích školitel, školenec je povinen uhradit příslušný poplatek na 
sekretariát ČBaS.  

c. Platnost kvalifikace je 5 let. 

d. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že se 
během platnosti kvalifikace zúčastnil jako čárový rozhodčí minimálně 5 turnajů, 
řádně odevzdá deník rozhodčího (i prázdný) a nejsou vůči jeho činnosti ze 
strany Komise rozhodčích výhrady. Za účast v roli čárového rozhodčího se 
považuje rozhodování alespoň 6 zápasů na daném turnaji.  

Pokud rozhodčí tuto podmínku nesplňuje, musí úspěšně absolvovat nové 
školení dle písm. b. 

7. Čárový rozhodčí – mezinárodní kvalifikační třídy: 

a. Může být Komisí rozhodčích vyslán na zahraniční turnaje v pozici čárového 
rozhodčího (není-li nominace podmíněna kvalifikací BE či BWF). 

b. Tuto kvalifikaci získá rozhodčí starší 18 let, který má národní kvalifikační třídu, 
ovládá angličtinu a na doporučení Komise rozhodčích je zařazen jako zájemce 
o mezinárodní kvalifikační třídu. 

c. Školení probíhá při MČR nebo MMČR dospělých. V případě zvyšování 
kvalifikace nese náklady na školitele Komise rozhodčích a náklady na školence 
pořádající klub či oddíl.  Školení sestává z teoretické části a praktické zkoušky 
z rozhodování zápasů v pozici čárového rozhodčího. Úspěšný kandidát získá 
mezinárodní licenci čárového rozhodčího. Žádost o licenci zasílá Komisi 
rozhodčích školitel.  

d. Platnost kvalifikace je 5 let. 

e. Platnost licence prodlouží Komise rozhodčích, pokud rozhodčí prokáže, že se 
během platnosti kvalifikace zúčastnil jako čárový rozhodčí minimálně 8 turnajů, 
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řádně odevzdá deník rozhodčího (i prázdný) a nejsou vůči jeho činnosti ze 
strany Komise rozhodčích výhrady. Za účast v roli čárového rozhodčího se 
považuje rozhodování alespoň 6 zápasů na daném turnaji.  

Pokud rozhodčí tuto podmínku nesplňuje, musí úspěšně absolvovat nové 
školení dle písm. b. 

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výši registračních poplatků dle této směrnice určuje samostatný předpis ČBaS. 
Poplatek se hradí pouze při první registraci, a to předem na účet ČBaS, a je nevratný. 

2. Změny, doplňky nebo vydání nové směrnice schvaluje Výkonný výbor ČBaS. 
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. července 2016. Dnem účinnosti této směrnice 

se zrušuje účinnost Registračního řádu a Klasifikačního předpisu rozhodčích ČBaS. 
4. Tato směrnice byla aktualizována změnou č. 1 schválenou Výkonným výborem ČBaS 

dne 31.01.2022 s účinností ode dne 01.02.2022. 

V Praze dne 31.01.2022 

Petr Koukal 
předseda ČBaS 

Přílohy: 

1. Formulář „Přihláška k registraci“ 

2. Vzor „Deník rozhodčího“ 

3. Vzor „Zpráva vrchního rozhodčího“ 
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Příloha č. 1 - Formulář „Přihláška k registraci“ 

  
 
 

Přihláška k registraci podaná rozhodčím 
Informace o žadateli  

Jméno, příjmení, titul  

Datum narození  

Rodné číslo  

Bydliště (ulice, č. p., město)  

PSČ   

Kontakt (email a telefon)   

Informace o nadřazeném subjektu (nepovinné) 

Přihlášení k oddílu/klubu  

Za oddíl/klub                        
(podpis a razítko) 

 

Vyslovuji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona  
č. 133/2000 Sb.: 

a) Souhlasím s tím, aby TJ/SK a ČBaS zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v 
souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK a ČBaS. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na 
moje rodné číslo. 

b) Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného 
čísla, do centrální evidence ČBaS a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně 
VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při 
soutěžích. 

c) Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK a ČBaS oprávněn zpracovávat a evidovat i po 
ukončení mého členství v TJ/SK. 

d) Souhlasím s tím, že osobní údaje ve formátu jméno, příjmení a datum narození budou uveřejněny 
v elektronické databázi na webových stránkách ČBaS. 

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení čl. 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb. 

Datum, místo a podpis 
uchazeče 
(a příp. zákonného zástupce) 

 

Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: Souhlasím s registrací výše uvedeného žadatele u ČBaS  
a přejímám na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí. 



 

 

Příloha č. 2 - Vzor „Deník rozhodčího“ 

ČBaS – DENÍK ROZHODČÍHO 

Jméno:  Datum narození:  

Kvalifikace 
hlavní rozhodčí: 

 
Platnost do: 

 

Kvalifikace 
vrchní rozhodčí:* 

 
Platnost do: 

 

Poslední 
aktualizace 

deníku:    

 

Adresa:  

Telefon: 
 

E-mail: 
 

 

* pokud máte 3. kvalifikační třídu (společná pro hlavní a vrchní rozhodčí), nevyplňujte řádek pro vrchní rozhodčí 

Přehled turnajů (jednotlivé roky oddělujte tlustou čárou) 
* I = International, CI = Czech International, NC = National Championships, N = National 
** zaškrtněte, pokud jste se na turnaji školil(a) nebo pokud se turnaje účastníte v rámci zvyšování kvalifikace 

Datum Místo / Země Turnaj 
Věková 

kategorie Typ* 

Počet zápasů Zaškrtněte, co platí 

poznámka Hlavní 
rozhodčí 

Rozhodčí 
pro 

podání 

Vrchní 
rozhodčí 

Zástupce 
vrchního 

rozhodčího 
Školení** 
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Příloha č. 3 – Vzor „Zpráva vrchního rozhodčího“ 

Zpráva vrchního rozhodčího 
 
Název turnaje:  

      
  ______________________________________                                                                   

 
Úroveň turnaje: 

 
GP A / MČR / Finále play-off 

Datum konání: ______________________________________   

Místo (město/hala): ______________________________________   

Pořadatel: ______________________________________   

Vrchní rozhodčí: ______________________________________   

Datum zprávy: ______________________________________   
 

Položka (zaškrtněte) Vyhovující Nevyhovující Poznámka č. 

Možnost stravování v hale 
    

Ubytování účastníků 
    

Šatny 
    

Výsledkový servis / nástěnky 
    

Teplota v hale 
    

Rušivé proudění vzduchu 
    

Osvětlení v hale 
    

Výška haly / překážky nad kurtem 
    

Sítě 
    

Sloupky 
    

Podlaha / mobilní kurty 
    

Ukazatele skóre 
    

Losovací program ČBaS 
    

IT vybavení (PC, tiskárna…) 
    

Rozhodčí 
    

Čároví rozhodčí 
    

Přítomnost doktora při turnaji 
    

Časový rozvrh 
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č. Doplňující komentáře k výše uvedené tabulce (přidejte řádky dle potřeby) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Zhodnoťte celkové vybavení, prostředí a kvalitu haly, uveďte počet kurtů: 

Vyjádřete se ke kvalitě míčů:  

Vyjádřete se ke kvalitě řízení turnaje:  

Počet semifinálových zápasů odehraných v předposlední den turnaje:  

Počet semifinálových zápasů odehraných v poslední den turnaje:  

Počet finálových zápasů odehraných v předposlední den turnaje:  

Počet finálových zápasů odehraných v poslední den turnaje:  

Zranění na kurtě – popište incidenty a jejich řešení:  

Zhodnoťte zkušenosti a výkon organizačního týmu:  

Další komentáře – celkové zhodnocení turnaje:  
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Neúčast přihlášených a vylosovaných hráčů a nepředložené hráčské licence (přidejte řádky dle 
potřeby): 

 
Jméno Klub / oddíl Komentář 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

 

Incidenty na kurtu řešené vrchním rozhodčím (nevhodné chování hráčů, trenérů apod.; přidejte řádky 
dle potřeby): 

 
Hráč / trenér Zápas Popis situace a řešení 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

Podpis vrchního rozhodčího: 


