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Manuál pro e-learningové ŠKOLENÍ a SEBEVZDĚLÁVÁNÍ rozhodčích licence „C“ 

 Podmínky školení upravuje „SMĚRNICE ČAST č.  4/2022 Udělování licencí a školení rozhodčích“, která 

je platná od 1. 1. 2023. 

 

1. Adresa školení   

E-learningové školení je přístupné na webové stránce http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/. 

 

2. Registrace   

Registrace a následné zapsání uživatele do kurzu (Rozhodci C_v20161001) umožňuje návštěvníkům prohlížet 

studijní materiály, dostupné prezentace a procházet zkušební otázky. Stejně tak umožňuje přístup do 

závěrečného/opravného testu. 

• Adresa pro registraci: http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/enrol/index.php?id=5  

• Zde je nutné vytvořit si novou registraci.  

• Přihlašovací jméno a heslo si uchazeč zvolí vlastní 

• Na zadanou emailovou adresu poté uchazeč obdrží email s odkazem, na který je nutno kliknout. Poté 

je přístup plně aktivován. 

• V průběhu registrace vysloví uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR 

• Uchazeč má možnost zapsat se do výše uvedeného kurzu (viz kapitola 8 tohoto manuálu). Zapsání do 

kurzu je aktivní po 90 dní. V tomto časovém úseku je možné procházet studijní materiály, procházet 

zkušební testy, vyplnit závěrečný test a případně test opravný. 

• Registrace a zápis do kurzu bude automaticky zrušen: 

o po úspěšném absolvování závěrečného testu 

o po úspěšném absolvování opravného testu 

o po neúspěšném absolvování opravného testu 

o po uplynutí 90 dní od zapsání do kurzu 

 O tomto kroku bude uživatel informován e-mailem poté, co zaplatí případný poplatek. 

• POZOR!!! – na jednu emailovou adresu může být současně navázáno pouze jedno přihlašovací 

jméno!!! V případě, že chcete registrovat více uživatelů na jednu emailovou adresu, 

kontaktujte prosím správce. 

 

3. Zkušební, závěrečný a opravný test 

3.1. Zkušební test 

Zkušební test je automaticky vygenerován z aktuálního souboru otázek, který je průběžně aktualizován KR 

ČAST. Vždy je pouze jedna správná odpověď ze čtyř nabízených možností. Podmínkou pro přístup 

k závěrečnému testu je úspěšné splnění zkušebního testu alespoň na 75%.  

 

3.2. Závěrečný test  

Je potvrzovacím testem pro získání/prodloužení licence rozhodčího licence „C“. Podmínkou pro přístup 

k závěrečnému testu je úspěšné splnění zkušebního testu viz výše. 

• Každý uchazeč má jeden pokus + jeden pokus opravný 

• Při neúspěšném prvním pokusu vzniká nárok na pokus druhý – opravný  

• Na provedení testu má každý účastník max. 45 minut. 

• Test se skládá ze 40 otázek náhodně vybraných z aktuálního souboru otázek, který je průběžně 

aktualizován KR ČAST. 

http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/
http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/enrol/index.php?id=5
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• Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout úspěšnost alespoň 90% (max. 4 chyby). 

• Výsledek testu se zobrazí ihned po jeho ukončení. 

 

3.3. Opravný test 

Opravný test je bez poplatku a musí být napsán do devadesáti dnů od zapsání do kurzu (pro případ 

školení i semináře). 

Pokud účastník nezvládne závěrečný test ani na druhý – opravný pokus, registrace zaniká.  

 

4. Školení (za účelem získání licence) 

4.1. Podmínky získání licence 
Pro udělení licence je nutné splňovat následující podmínky: 

• Min. věk 15 let. 

• Mít platnou registraci v registru ČAST (zaplacený evidenční poplatek – min. 30,-Kč). 

• Úspěšně napsat závěrečný test 

• Zaplatit poplatek 200 Kč AŽ POTÉ, CO UCHAZEČ ÚSPĚŠNĚ SPLNÍ ZÁVĚREČNÝ TEST 

 

4.2. Platba:  

Účastník „školení za účelem získání licence“ zaplatí poplatek 200,-Kč na číslo účtu: 2608251309/0800, 

VS:34xxxxx05 (xxxxx = identifikační číslo účastníka uvedené v registru ČAST), Zpráva pro příjemce: 

jméno a příjmení. Licence bude udělena až po obdržení platby. 

 

5. Seminář (za účelem prodloužení licence) 

5.1. Podmínky prodloužení platnosti licence 

Pro prodloužení platnosti licence je nutné splňovat následující podmínky: 

• Mít platnou registraci v registru ČAST (zaplacený evidenční poplatek – min. 30,-Kč). 

• Mít ke dni úspěšného napsání závěrečného testu aktuálně platnou licenci C 

• Úspěšně napsat závěrečný test 

• Zaplatit poplatek 100 Kč AŽ POTÉ, CO UCHAZEČ ÚSPĚŠNĚ SPLNÍ ZÁVĚREČNÝ TEST 

 

5.2. Platba:  

Účastník „semináře za účelem prodloužení licence“ zaplatí poplatek 100,-Kč na číslo účtu: 2608251309/0800, 

VS:34xxxxx05 (xxxxx = identifikační číslo účastníka uvedené v registru ČAST), Zpráva pro příjemce: 

jméno a příjmení. Licence bude udělena až po obdržení platby. 

S účinností od 15. 8. 2018 je za prodloužení licence považováno, pokud uchazeč úspěšně napíše 

závěrečný test v době, kdy je stávající licence ještě platná (poplatek 100Kč). V případě propadlé licence 

musí držitel zaplatit přihlašovací poplatek 200Kč. Toto se týká i případného testu opravného.  

 

6. Ukončení kurzu 

6.1. Úspěšné zvládnutí testu 

Čas pro zaslání potvrzovacího e-mailu o úspěšném absolvování testu administrátorem se řídí bodem č. 7 

tohoto manuálu. Aktuální evidence rozhodčích je vedena prostřednictvím centrálního registru ČAST. Na 

vyžádání KR ČAST vydává oficiální dokument stvrzující platnost licence. V případě zájmu kontaktujte 

Kláru Duškovou (e-mail:  vacul.cast@gmail.com).Účastníkovi bude udělena licence rozhodčího „C“. 

mailto:vacul.cast@gmail.com
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Licence je platná na dobu tří let od data úspěšného zvládnutí závěrečného testu. Po úspěšném zvládnutí testu 

je účastník z kurzu vyškrtnut a jeho registrace zaniká. 

 

7. Administrace e-learningu 

Administrace e-learningového kurzu probíhá zpravidla 2x týdně: buď:  

- Úterý + čtvrtek nebo - Úterý + sobota nebo - Čtvrtek + sobota 

Po splnění všech podmínek je na zadání nové licence do registru termín 14 dnů od úspěšného zvládnutí 

testu. Od.1.7. do 15.8 administrace e-learningu neprobíhá, licence nebudou udělovány a odkaz nebude 

spravován.  

 

8. Návod k přihlášení  

Po načtení webové stránky kurzu http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/  klikněte na „Kurzy ČAST“. 

 

Dále klikněte na Školení rozhodčích licence C 

 

Při ostrém vstupu zadejte přihlašovací jméno a heslo zaslané administrátorem. Při volném vstupu klikněte na 

„Přihlásit se jako host“ a zadejte heslo rozhodci2012.  

 
Ing. Josef Smetana, administrátor 

Tomáš Malík, předseda KR ČAST 

 

http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/

