ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Komise rozhodčích

Z Á P I S č. 10/2019
ze zasedání KR ČVS
v neděli 3. února 2019 od 10:00 v zasedací místnosti Moravia Lacto a.s., Jiráskova 94, Jihlava
Přítomni: Martin Hudík, Luboš Pecháček, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal, Adam
Lenert
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola plnění úkolů z předešlého období
Plnění úkolů správní rady ČVS
Srážky dle kritérií za uplynulé období
Školení rozhodčích I. třídy
Cestovní náhrady a nácestné pro rozhodčí EX
Problémy v průběhu sezóny 2018/2019
Video challenge a čárový rozhodčí
Průběžné hodnocení rozhodčích
Různé
Usnesení

(sekretář)
(předseda)
(sekretář)
(předseda, sekretář)
(předseda)
(delegační pracovníci)
(předseda)
(p. Škoda)

Jednání KR zahájil a vedl předseda KR Martin Hudík.
1. Kontrola plnění úkolů z předešlého období
01/09
KR schválila srážky dle kritérií ve znění přílohy č.1
odpovídá: Luboš Pecháček
T: 31. 12. 2018 - splněno
02/09
Předložit ke schválení SR listiny školitelů rozhodčích
období 2018-19
odpovídá: Martin Hudík
T: 31. 12. 2018 - splněno
03/09
Předložit návrh rozpočtu na rok 2019
odpovídá: Martin Hudík
T: 31. 12. 2018 - splněno
04/09
Schválení rozhodnutí per rollam
odpovídá: Martin Hudík a Adam Lenert
T: 31. 12. 2018 - splněno
05/09
Schválení proplacení cestovních náhrad pro R. Marschnera
odpovídá: Adam Lenert
T: 30. 11. 2018 - splněno
06/09
Schválení aktualizace listiny perspektivních rozhodčích
odpovídá: Martin Hudík a Adam Lenert
T: 30. 11. 2018 - splněno
07/09
Schválení proplacení části nákladů a přispět částkou maximálně 24.000Kč.
odpovídá: Martin Hudík
T: 28. 2. 2019 - splněno
08/09
Zajistit úpravy ve Visu, vzhledem ke kritériím.
odpovídá: Adam Lenert
T: 31.12. 2018 – úpravy vyřešena
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2. Plnění úkolů správní rady ČVS
Připomínky k rozpisu mistrovských soutěží 2019/2020, KR doporučuje STK, aby při
losování soutěží pro sezónu 2019/2020 řešila souběh utkání v jednom městě, tak aby
nenastávaly situace z letošní sezóny, kdy např. v Brně v jeden den bylo hráno devět
utkání a následný týden ani jedno.
Úkol: M. Hudík zašle připomínky STK
Termín: 28.2.2019
3. Srážky dle kritérií za uplynulé období
KR projednala a schválila srážky dle platných kritérií. Srážky jsou uvedeny v příloze č.
1 tohoto zápisu. Vzhledem k velkému množství chyb v zápisech bude tato příloha zveřejněna do 10 dnů od vyvěšení tohoto zápisu, tedy do 28.2.2019.
Úkol: A. Lenert zpracuje tabulku srážek a vyvěsí na web ČVS
Termín: 28.2.2019
Úkol: L. Pecháček zadá srážky do VISu
Termín: 31.3.2019

4. Školení rozhodčích I. třídy
Školení rozhodčích I. třídy proběhne v Hradci Králové při ČP starších žáků, a to v termínu 22. – 24. 3. 2019. Sraz účastníků školení je předběžně stanoven na 12 hod. dne
22. 3. 2019. KR ČVS rozhodla, že poplatek, který je splatný na místě, je pro účastníky
školení 1 000,- Kč. Program školení bude upřesněn a zaslán účastníkům školení na
konci února 2019. Podle předběžného zjištění by se školení mělo zúčastnit 16 účastníků. KR ČVS stanovila minimální počet účastníků na 5. Školení organizačně zajistí A.
Pejpal a dále budou nominováni 3 delegáti pro hodnocení rozhodčích. Závazná přihláška je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Ubytování pro účastníky školení bude zajištěno
v penzionu v Hradci Králové. Přihlášky budou směřovány na adresu lenert@cvf.cz
Úkol: A. Lenert zpracuje závaznou přihlášku, kterou zašle na jednotlivé krajské KR a
zajistí zveřejnění školení na web ČVS
Termín: 12.2.2019
Úkol: M. Hudík zajistí ubytování a průběh školení včetně prostor a školitelů
Termín: 28.2.2019
Úkol: Z. Škoda zajistí potřebné delegáty na školení rozhodčích
Termín: 15.3.2019
5. Cestovní náhrady a nácestné pro rozhodčí EX
Dle rozpisu mistrovských soutěží ČVS 2018/2019 se v příloze č. 6 v bodě 2.1.3 písm.
d) stanovuje tzv. zásada úspornosti, tj. že rozhodčí jsou povinni využít společně jedno
vozidlo, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo v tzv. nácestném směru. KR ČVS upozorňuje na důsledné dodržování tohoto bodu, a to v rámci
všech soutěží. Na dalším jednání KR ČVS bude tento bod znovu řešen a bude zároveň
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navržen způsob nácestného v případě extraligových rozhodčích a čárových rozhodčích.
Úkol: M. Hudík zpracuje návrh nácestného pro sezónu 2019/2020
Termín: do příští schůze
6. Problémy v průběhu sezóny 2018/2019
V sezóně 2018/2019 hlásí delegační pracovníci velké množství nedostupností a omluv
z jednotlivých utkání. Na příští jednání delegační pracovníci připraví podrobný přehled
nedostupností, které budou posouzeny dle kritérií hodnocení rozhodčích. Delegační
pracovníci dále apelují na zadávání nedostupností v aktuálním období, kdy probíhají
delegace na nadstavbové části soutěží. Dále se objevují delegační problémy při delegování i nejvyšších republikových soutěží, proto pro sezónu 2019/2020 bude jednáno
s AVOKy o možnosti rozšíření listin extraligových rozhodčích listiny „A“ a „a“. Dále
s AVOKy bude projednáno zapojení mladých perspektivních rozhodčích.
V rámci tohoto bodu KR ČVS projednala výši odměn pro delegační pracovníky a to
tak, že delegační pracovníci budou odměňováni za tzv. delegační měsíce, kterých je
v sezóně celkem 8 (srpen až březen). Částka pro delegační pracovníky bude rozdělena do dvou výplatních termínů. Pro p. Sazamu byla navržena odměna za delegační
měsíc 2 500,- Kč, pro p. Možnára 1 900,- Kč, pro p. Pejpala 1 000,- Kč a pro p.Škodu
1 000,- Kč.
Úkol: M. Hudík zpracuje návrh na odměňování SR
Termín: 31.3.2019
Úkol: M. Hudík a A. Pejpal bude jednat o rozšíření listin „A“, „a“ a zapojení mladých
perspektivních rozhodčích.
Termín: 30.6.2019
7. Video challenge a čároví rozhodčí
KR bere na vědomí, že ČVS s okamžitou platností ruší čárové rozhodčí v rámci ČP M
a Ž a to při TV utkáních a při utkáních, kdy bude k dispozici systém Video challenge.
KR dále doporučuje ČVS od nové sezóny zrušení čárových rozhodčích v případech,
kdy bude k dispozici systém Video challlenge. Na dalším jednání KR ČVS bude projednán systém odměňování video-rozhodčích a zároveň bude diskutována listina video-rozhodčích. KR ČVS na některých z příštích jednáních prodiskutuje podmínky zařazení jednotlivých členů na tuto listinu. Dále na jednání bude navržena odměna za
jednotlivá utkání pro video-rozhodčí.
Úkol: M. Hudík zpracuje návrh listiny video-rozhodčích
Termín: 31.8.2019
8. Průběžné hodnocení rozhodčích
KR bere na vědomí aktuální hodnocení rozhodčích na jednotlivých listinách.
Úkol: Z. Škoda zpracuje hodnocení rozhodčích dle aktualizovaných kritérií
Termín: 28.2.2019
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9. Různé
a) Distribuce nového oblečení pro rozhodčí.
V současné době bylo distribuováno oblečení pro rozhodčí listiny „A“ a „a“. Následně proběhne distribuce oblečení pro čárové rozhodčí. Na předsezónních
pravidelných seminářích proběhne distribuce oblečení mezi rozhodčí listin „B“,
„C“ a „D“. KR ČVS se rozhodla, že si udělá zásobu trik v rozumné velikosti pro
budoucí rozhodčí listiny „A“ a „a“. Od nové sezóny by měly být řízeny všechny
republikové soutěže v novém oblečení. KR ČVS rovněž konstatuje, že pro extraligu mužů a žen jsou určena trika bílé barvy a pro ostatní soutěže včetně
čárových rozhodčích jsou určena trika modré barvy. Veškeré problémy s výměnou trik je třeba řešit s p. Bauerovou z ČVS. Čároví rozhodčí obdrží oblečení
poštou. Oblečení pro listiny „B“, „C“ a „D“ bude hrazeno z rozpočtu KR ČVS.
Náhradní oblečení půjde následně objednat samostatně, k možnosti objednání
náhradního oblečení bude zpracována podrobnější informace.
Úkol: A. Lenert zpracuje objednávku nového oblečení pro rozhodčí listin „B“,
„C“ a „D“.
Termín: 31.5.2019
Úkol: A. Lenert zpracuje a zajistí informaci, jakým způsobem a za jakých podmínek půjde objednávat náhradní oblečení
Termín: do předsezónních seminářů
Úkol: M. Hudík zajistí možnost zásob oblečení pro rozhodčí
Termín: 31.5.2019
b) VIS – úprava systému.
KR ČVS s programátory VISu bude řešit úpravy systémů tak, aby nebylo možné
zadávat nedostupnosti rozhodčích na dny, kdy jsou již delegováni. Zároveň
v případě přeložení utkání nebo jakékoliv jiné změny, aby byly zasílány rozhodčím upozorňující e-maily a vždy oznámení prostřednictvím sms.
c) KR ČVS mezi schůzemi provedla delegace na jednotlivé mezinárodní zápasy a
na MEVZu. KR ČVS schválila rozhodnutí učiněná mezi schůzemi, které byly
projednány metodou „per rollam“ a to podnět pro STK na řešení umístění basketbalových košů v hale VK Prostějov.
d) KR ČVS na základě schváleného rozpočtu umožní krajům čerpání dotace ve
výši 15 000,- Kč na výchovu a podporu mladých rozhodčích. Žádosti se musí
podat do 31.3.2019. K žádosti o dotaci musí být připojena důvodová zpráva,
která bude obsahovat zdůvodnění realizace dotace. Prostředky půjdou čerpat
na cokoliv, co je spojené s podporou mladých a začínajících rozhodčích.
e) KR ČVS projednala možnost uspořádání dvoudenního školení perspektivních
rozhodčích v rámci Golden League, která proběhne v letních měsících.
Úkol: M. Hudík zajistí uspořádání školení perspektivních v rámci Golden League
Termín: 31.5.2019
f) KR ČVS projednala a doporučila SR ČVS schválit subkomisi KR ČVS určenou
pro styk s jednotlivými krajskými KR a zároveň tato subkomise se bude zaobírat
společensko-významnými záležitostmi rozhodčích. Předsedou této subkomise
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doporučuje A. Lenerta, sekretářem této komise E. Velinova, který bude mít
hlavní úlohu v komunikaci s jednotlivými kraji.
Úkol: M. Hudík předloží návrh na zřízení subkomise SR ČVS
Termín: nejbližší SR
g) KR ČVS dále ukládá projednat s AVOKy zajištění občerstvení pro rozhodčí před
utkáními.
Úkol: Z. Škoda přes delegáty zjistí informace, zda a jakým způsobem je občerstvení pro rozhodčí zajištěno v jednotlivých halách
Termín: 31.3.2019
h) KR ČVS dále obdržela podnět na posuzování čistoty hry v jednotlivých soutěžích. KR ČVS se proto na seminářích, které proběhnou pro listiny „B“, „C“ a „D“
7.9.2019 v Praze a v Prostějově, pro listiny „A“, „a“ a „TD“ 8.9.2019 na Moravě
(místo bude upřesněno) a náhradní seminář v termínu 22.9.2019 (místo bude
ještě upřesněno), zaměří na tuto problematiku.
i) KR ČVS rozhodla o termínech předsezónních seminářů pro listiny „B“, „C“ a „D“
7.9.2019 v Praze a v Prostějově, pro listiny „A“, „a“ a „TD“ 8.9.2019 na Moravě
(místo bude upřesněno) a náhradní seminář v termínu 22.9.2019 (místo bude
ještě upřesněno).

V Jihlavě dne 3. 2. 2019
Zapsal:
Martin Hudík, v.r.
předseda KR ČVS

Adam Lenert, v.r.
sekretář KR ČVS

strana 5

