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Zápis  

 
ze zasedání KR ČVS spojené se schůzí krajskými KR  

konané v sobotu 20. června 2020 od 10:00 a od 13hod s krajskými KR 
 v zasedací místnosti ČVS, Bělohorská 6, Praha 

 
přítomni: Martin Hudík, Adam Lenert, Zdeněk Škoda, Luboš Pecháček, Antonín Pejpal, 
 od 13 hod. zástupci krajských KR dle prezenční listiny 
   
 

Program: 
1. Kontrola plnění úkolů z předešlého období   (sekretář) 
2. Plnění úkolů správní rady ČVS    (předseda) 
3. Příprava rozpočtu na rok 2021     (předseda) 
4. Odměny delegačním pracovníkům  (předseda) 
5. Příprava seminářů a kvalifikací na sezónu 2020/2021  (předseda) 
6. Video rozhodčí  (předseda) 
7. Srážky dle kritérií v sezóně 2019/2020 (sekretář)  
8. Připomínkování rozpisu utkání na sezónu 2020/2021 (předseda) 
9. Úprava kritérií (předseda) 
10. Různé   
11. Schůze z krajskými předsedy KR 

 
1) Kontrola plnění úkolů z předešlého období  

  

Byla provedena kontrola z minulých období.  
K problematice VISu - Práce na nových modulech VISu (Listiny_2, Rozhodčí_2, 
Delegáti_2) byly programátorsky zahájeny 13.2.2020, čemuž předcházelo 
hodně práce. Konkrétně krajánci zasílali připomínky od 11.11.2019 do 
11.2.2020, které byly L. Sazamou zpracovávány, a pracovní skupinou schvalo-
vány. Dne 21.2.2020 se uskutečnila první schůzka s programátory SATOYA, 
kde již byl představen modul Listiny_2, který byl připomínkován a rámcově se 
řešily moduly Rozhodčí_2 a Delegáti_2. Díky COVIDu se další konzultace ko-
naly cestou videokonferencí a telefonicky. Modul Rozhodčí_2 bude spuštěn 
15.7.2020. Na modulu Delegáti_2 se ještě pracuje. Od nové sezóny by měl být 
modul plně funkční a na seminářích bude rozhodčím představen. 
 
Objednávka místností na semináře byla provedena. Semináře se uskuteční 
první víkend v září (5. a 6. 9.2020) a to v Praze v Hotelu Pyramida a v Prostě-
jově ve sportovní hale. 
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2) Plnění úkolů správní rady ČVS 

 

V tomto období nebyly uloženy žádné úkoly ke KR ČVS.  
  

3) Příprava rozpočtu na rok 2021  

  
 Dle předběžných plánů by se rozpočet na rok 2021 neměl měnit a měl by být 

zachován ve stejné výši jako letos. V příštím roce by měli být zachováni mentoři 
a podpora výchovy mladých rozhodčích. 

 Program „Mentoři“ v současné době probíhá pouze v Praze, v jiných krajích ne-
probíhá, protože většina soutěží byla ukončena. Programy by měly pokračovat 
a vyúčtování by mělo proběhnout ke konci roku. De facto dojde k úpravě men-
torování na soutěžní sezónu. 

 Příspěvek pro kraje na výchovu nových mladých rozhodčích bude opět v režimu 
14 x 15 tisíc. Informace zašle krajským KR Emil Velinov. Žádosti bude možné 
podávat do 15. 8. 2020.  

 
4) Odměny delegačním pracovníkům 

 

 KR ČVS projednala návrh odměny pro delegační pracovníky a to tak, že Z. 
Škoda a A. Pejpal, M. Možnár a L. Sazama dostanou zaplaceny 3 delegační 
měsíce. KR ČVS rovněž děkuje delegačním pracovníkům za nelehkou práci při 
delegování utkání a L. Sazamovi a M. Možnárovi za práci odvedenou při pří-
pravě nového modulu rozhodčích ve VISu. Za spolupráci na přípravě nového 
modulu ve VISu KR ČVS rovněž děkuje, Z. Škodovi, P. Zemanovi a všem, kteří 
nový modul testovali. 

 Dále KR ČVS navrhla odměny za práce na novém modulu a to Z. Škodovi 
1000Kč, M. Možnárovi 2000Kč a L. Sazamovi 8000Kč. 

   
 

5) Příprava seminářů a kvalifikací na sezónu 2020/2021 
 
Kvalifikace na listinu „A“ a „B“ proběhne 1. – 2. 8. 2020 v Dřevěnici. KR ČVS 
delegovala na tuto kvalifikaci delegáty. Delegace je neveřejná a je známa KR 
ČVS a delegátům delegovaných na kvalifikaci. Účastníci respektive kvalifikanti 
budou v neděli k dispozici organizátorům až do konce turnaje. 
KR ČVS a AVOK M delegovaly delegáty na kvalifikaci o listinu „EX“, která pro-
běhne 8. 8. 2020 v Chlumci nad Cidlinou. Delegace je neveřejná a je známa KR 
ČVS, AVOKu M a delegátům delegovaných na kvalifikaci na listinu „EX“.  
A. Lenert zašle všem účastníkům kvalifikací pozvánku. 
KR ČVS nechá schválit na SR ČVS všechny účastníky kvalifikací s řádným zdů-
vodněním. 

 Semináře proběhnou pro listinu „B“, „C“, „D“ v Praze a v Prostějově 5. 9. 2020. 
Pro listinu „A“, „EX“ a všechny delegáty ČVS se uskuteční v Praze 6. 9. 2020. 
Náhradní seminář proběhne 20. 9. 2020, pravděpodobně v Prostějově.  

 Na seminářích proběhne předvedení nového modulu ve VISu a zároveň bude 
provedena pravděpodobně distribuce objednaného oblečení pro rozhodčí (bude 
upřesněno v pozvánce na semináře). Z tohoto důvodu budou muset rozhodčí 
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závazně nahlásit, kam pojedou na seminář. A. Lenert zašle rozhodčím po-
zvánky na semináře během července s pokyny, jak se na ně přihlásit. 

 Semináře budou zaměřeny na práci druhého rozhodčího a na administrativu 
rozhodčího. Testy na semináře připraví M. Hudík a Z. Škoda. 

 
6) Video rozhodčí 

 
KR ČVS navrhuje rozšíření listiny video rozhodčí o dva video rozhodčí a to 
Zdeňka Škodu a Jaroslava Švejdu z důvodu zlepšení delegačních možností. 
KR ČVS doporučuje SR ČVS schválit navržené rozšíření listiny. 
 

 
 

7) Srážky dle kritérií v sezoně 2019/2020 
 
KR ČVS projednala srážky dle kritérií formou „per rollam“. Srážky jsou uvedeny 
v příloze č. 2. KR ČVS apeluje na STK, aby fotokopie byly vkládány s dostateč-
ným rozlišením, aby byly čitelné zejména poznámky uvedené v jednotlivých zá-
pisech. 

 
8) Připomínkování rozpisu utkání na sezónu 2020/2021 

 
KR ČVS opět upozorňuje, že dochází k rozšíření soutěží bez projednání s KR 
ČVS, i z tohoto důvodu KR ČVS apeluje na STK, aby při losování soutěží elimi-
novala souběhy utkání v jednom městě. 
Vzhledem k velkému nedostatku rozhodčích KR ČVS pouze pro sezónu 
2020/21 navrhuje, aby soutěže 2-Z byly rozhodovány pouze jedním rozhodčím, 
ale s podmínkou, že dojde ke zvýšení odměny za utkání na 750 Kč za utkání. 
V případě, že nebude delegačním pracovníkem obsazeno jakékoliv utkání, 
musí být o tomto informován příslušný vedoucí domácího družstva. Pokud ne-
dojde k informování musí družstva respektive vedoucí domácího družstva po-
stupovat v souladu s platným soutěžním řádem. 
KR ČVS požaduje v rozpisu uvádět pouze výjimky z pravidel volejbalu (čísla 
dresů, a jiné). 
KR ČVS vyžaduje dodržování cedulek pro střídání v soutěžích, ve kterých je to 
vyžadováno.  
Pro elektronické zápisy platí, že papírová verze zápisu se podepisují před utká-
ním a po utkání všemi účastníky, jako tomu je u papírových zápisů. Soupisky, 
které se tisknou společně se zápisem, se nepodepisují a slouží jen pro kontrolu 
a lepší čitelnost. 

 

9) Úprava kritérií 
 
Předseda KR ČVS uložil všem členům připomínkovat do příští schůze kritéria 
hodnocení pro další sezóny. KR ČVS navrhne rozšíření listiny „B“ z 50 na 60 
rozhodčích. 
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10) Různé 
 
Předseda KR ČVS uložil všem členům připomínkovat do příští schůze kritéria 
hodnocení pro další sezóny. 
 
KR ČVS konstatuje, že do 30. 9. 2020 musí mít všichni rozhodčí na republiko-
vých listinách napsaný test. Pokud tomu tak nebude, budou rozhodčímu poza-
staveny všechny delegace. 
 
KR ČVS rozhodla, že rozhodčí a delegáti na republikových listinách musí mít 
do 14. 8. 2020 zaplaceny licenční poplatky. Po tomto datu začnou delegace 
republikových soutěží a bez úhrady LP nebude moci být rozhodčí delegován. 
 
Školení rozhodčích I. třídy proběhne v příštím roce při republikovém finále ČP 
starších žáků, předpoklad 03/2021. 
 
KR ČVS projednala žádost T. Zimmermanna o zařazení na listinu delegátů. KR 
ČVS tuto žádost neschválila. 
 

11) Schůze z krajskými předsedy KR 
 

Předseda KR ČVS informoval o činnosti KR ČVS. Dále byli zástupci krajů informováni 
o průběhu schůze KR ČVS. Bylo projednáno dočasné pozastavení dotací po dobu 
nouzového stavu na území ČR způsobené nemocí Covid 19. Žádosti o příspěvek na 
výchovu mladých rozhodčích půjde podávat do 31.8.2020. Program mentoři bude 
obnoven v září a první povinný report od mentorů bude odevzdán v 11/2020 a k pro-
placení by mělo dojít v 12/2020. 

KR ČVS konstatuje, že v některých krajích je nedostatek čárových rozhodčích a lis-
tinu je třeba doplnit. 

KR ČVS představila a společně se zástupci krajů navrhla pracovní listiny včetně ná-
vrhů účastníků jednotlivých kvalifikací a doplnění listin „C“ a „D“. Pracovní listiny jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Hudík, v.r.   Adam Lenert, v.r. 
předseda KR ČVS  sekretář KR ČVS 

 


