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ÚVOD 
 
Tento předpis definuje práva a povinnosti rozhodčích delegátů zařazených na výkon-
nostních listinách ČVS. 
Tento předpis se vztahuje na rozhodčí, kteří řídí mistrovské a nemistrovské soutěže, 
dále pak utkání řízené a spolupořádané ČVS a též i mezinárodní utkání řízené, organi-
zované a spolupořádané ČVS na území ČR. 
 
Tento předpis SR ČVS (dále jen „Předpis“) stanovuje: 
 

a) zásady pro zařazení rozhodčích a delegátů ČVS na výkonnostní listiny rozhodčích 
ČVS a listiny delegátů ČVS (dále jen „listiny rozhodčích, listiny delegátů“). 

b) pravidla a zásady hodnocení rozhodčích a delegátů na listinách ČVS, kvalifikace, 
sestupy, postupy  

c) zásady pro delegování rozhodčích v soutěžích EX - M,Z; SF a  F ČP-M a F ČP-Ž 
d) zásady principy delegování delegátů ČVS v mistrovských a nemistrov-

ských soutěžích ČVS 
e) podmínky pro zařazení rozhodčích do evidence FIVB pro mezinárodní kurz rozhod-

čích (dále jen MKR). Stanovují se podmínky pro výběr rozhodčích pro MKR. Hodno-
cení a pořadí (dále jen Rating) mezinárodních rozhodčích (dále jen MR) 

f) hodnocení přítomnosti a účastí v soutěžích 
g) postupy při porušování PV a STD 
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1. ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ ČVS NA 
VÝKONNOSTNÍ LISTINY ROZHODČÍCH ČVS A LISTINY DELE-
GÁTŮ ČVS  

  
1.1 Listiny rozhod čích  
 Členění je dáno prováděcím předpisem „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ 

ke směrnici č. 08/2011 (včetně aktualizace č. 01/2013). 

 

1.1.1 Listina „A“ 
 V soutěžním období 2016/17 celkem 20 rozhodčích (od soutěžního období 

2017/18 celkem 28 rozhodčích), oprávněných řídit všechny soutěže ČVS. 
 a) Horní věková hranice pro listinu „A“ je 55 let. Vyšší věkový limit 58 let lze 

uplatnit pouze za předpokladu, že se rozhodčí umístil v předchozím soutěž-
ním resp. hodnoceném období do 8. místa na listině. 

  b) Věková hranice pro postup na listinu „A“ je max. 47 let. 
 
 

1.1.2 Listina „a“ (od soutěžního období 2017/18 bude listina zrušena) 
 Pro soutěžní období 2016/17 celkem 16 rozhodčích, oprávněných řídit všechny 

soutěže ČVS mimo: EX-M jako 1. rozhodčí. 
  Horní věková hranice pro listinu „a“ je 55 let. 
   
1.1.3 Listina „B“ 
  Max. 40 rozhodčích, oprávněných  řídit všechny soutěže ČVS mimo EX-M a 

EX-Z jako 1. rozhodčí (u rozhodčích zařazených do programu „výchovy a vzdě-
lávání“ může KR ČVS povolit výjimku řízení soutěží stejně jako u listiny „a“ - viz 
bod 1.1.2 a dále dle ustanovení vnitřního dokumentu KR ČVS).  

  a) Horní věková hranice pro listinu „B“ je 47 let. 
b) Věková hranice pro postup na listinu „B“ je max. 40 let. 

 
1.1.4 Listina „b“ 

 Max. 45 rozhodčích, oprávněných řídit všechny soutěže ČVS mimo EX-M,Z a 
dále 1-M jako 1. rozhodčí (v případě delegační nouze může KR ČVS povolit vý-
jimku pro řízení 1-M v pozici 1. rozhodčího) 

 a) Horní věková hranice pro listinu „b“ je 63 let.  
 b) Věková hranice pro postup na listinu je max. 53 let.  
  

1.1.5 Listina „C“ 
 Rozhodčí rozděleni do regionálních skupin (dle krajů), oprávněni řídit všechny 

soutěže ČVS mimo: EX-M,Z; 1-M; EX-JRI a dále EX-JKY v pozici 1. rozhodčí-
ho. 

  a) Horní věková hranice pro listinu „C“ je 40 let. 
  b) Věková hranice pro postup na listinu „C“ je max. 38 let.  
 
1.1.6  Listina „c“ 
  Rozhodčí rozděleni do regionálních skupin (dle krajů), oprávněni řídit všechny 

 soutěže ČVS mimo: EX-M,Z; 1-M; EX-JRI a dále EX-JKY v pozici 1. rozhodčí-
 ho.  

  a) Horní věková hranice pro listinu „c“ je 68 let.    
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1.1.7  Listina „D“ 
  Rozhodčí oprávněni řídit pouze soutěže ČVS a to 2-Z a EX-KTI v pozici 2. roz-

 hodčího a dále 1-JKY, 1-JRI, 1-KKY a žactva.   
 Zařazování, vyřazování, počet a regionální členění rozhodčích v rámci této listi-

ny je dáno rozhodnutím a potřebami KR ČVS dle návrhů KR KVS a v souladu 
s prováděcím předpisem KR ČVS. 

  a) Horní věková hranice pro listinu „D“ je 38 let. 
  b) Věková hranice pro zařazení na listinu je max. 28 let. 
   

1.1.8  Listina „d“ 
 Tato listina může být tvořena rozhodčími I. třídy, kteří překročili věkový limit 

k zařazení na listinu „c“. Rozhodčí na této listině může KR ČVS delegovat pou-
ze při mimořádných situacích, tj. operativní vyřešení nedostupnosti rozhodčích 
v daném regionu a to pouze pro soutěže ČVS: 2-Z a EX-KTI v pozici 2. rozhod-
čího a dále 1-JKY, 1-JŘI, 1-KKY a žactva.  

 Zařazení rozhodčích na tuto listinu je dáno rozhodnutím KR ČVS. 
 Ve výjimečných případech může KR ČVS na základě návrhu KR KVS zařadit 

na listinu „d“ i rozhodčí II. třídy neodpovídající uvedené věkové kategorii pro za-
řazení na listinu „D“ s tím, že jejich další možné zařazení je pouze na listinu „c“. 

 

1.1.9  Listina „ČR“ (čárových rozhodčích) 
  ČR jsou oprávněni vykonávat svou funkci na všech utkáních soutěží ČVS, 

 kde je jejich účast stanovena a dále na všech mezinárodních oficiálních utkání 
 a soutěží FIVB, CEV MEVZA na území ČR. 

  a) Horní věková hranice pro listinu „ČR“ je 63 let. 
  b) Minimální věková hranice je 18 let za podmínky zařazení na listině rozhod-

 čích ČVS. 
 
1.2 Listiny delegát ů ČVS  
 
1.2.1  Listina „A“ 
 Max. 14 delegátů ČVS, kteří jsou oprávněni vykonávat svou funkci a hodnocení 

rozhodčích ve všech soutěžích ČVS, především EX-M a kvalifikacích pro listinu 
„A“. 

  a) Minimální věková hranice pro zařazení na listinu je 40 let. 
  b) Nesmí být aktivní jako rozhodčí na listinách „A“ a „a“. 
  
1.2.2 Listina „B“ 
 Max. 20 delegátů ČVS, kteří jsou oprávněni vykonávat svou funkci a hodnocení 

rozhodčích ve všech soutěžích ČVS vyjma EX M a kvalifikacích pro listinu „“A“, 
zároveň však nemůže vykonávat svou funkci v soutěžích, kde je hodnocen jako 
rozhodčí. 

 a) Minimální věková hranice 35 let.  
 b) Nesmí být aktivním rozhodčím na listině „a“.  
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1.3  Odborná zp ůsobilost 
 
1.3.1  Rozhodčí 
 
1.3.1.1 Pro zařazení na listiny rozhodčích vyjma listin „D“ a „d“ je základní podmínkou 

být rozhodčím I. třídy a dále splnit odborné předpoklady a podmínky dané tímto 
předpisem. 

1.3.1.2 Pro zařazení na listiny „D“ a „d“ je základní podmínkou být minimálně rozhod-
čím II. třídy a dále splnit odborné předpoklady a podmínky dané tímto předpi-
sem. 

1.3.1.3 Pro zařazení na listinu ČR je podmínkou být rozhodčím minimálně II. třídy (se 
zařazením na listinách „D“ a „d“) a absolvovat praktické školení. 

 
1.3.2 Delegáti ČVS  
 
1.3.2.1 Listina „A“ 
 Minimálně 5 let jako rozhodčí listiny „A“ a splnit další podmínky a předpoklady 

dané tímto předpisem, 
 nebo 
 minimálně 5 let jako delegát listiny „B“ a splnit další podmínky a předpoklady 

dané tímto předpisem. 
 
1.3.2.2 Listina „B“ 
 Minimálně 5 let jako rozhodčí listiny „a“ a splnit podmínky dané tímto předpi-

sem. 
 
1.4  Všeobecná ustanovení  
 
1.4.1 Pro zařazení rozhodčího a delegáta ČVS na příslušnou listinu je rozhodující da-

tum narození, hranicí je 1. 1. příslušného roku včetně. 
 
1.4.2  Rozhodující datum pro danou horní věkovou hranici pro MR je k 31. 12. přísluš-

ného roku a pro rozhodčí ostatních listin je rozhodující dosažený věk v daném 
roce. 
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2. HODNOCENÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ ČVS, SEMINÁŘE, 
KVALIFIKACE, SESTUPY, POSTUPY   

 
 
2.1 Rozhod čí 
 
2.1.1 Hodnocení  
 
2.1.1.1 Hodnocení odborné připravenosti pro dané soutěžní období  
  

- Hodnocení je prováděno absolvováním písemného testu z pravidel volejbalu 
(dále jen test); 

- Test je vypracován KR ČVS vždy pro dané soutěžní období; 
- Písemný test resp. test odborné připravenosti rozhodčího pro následující 

soutěžní období se realizuje na seminářích rozhodčích, které organizuje a 
řídí KR ČVS;  

- Výsledek dosažený z  testu (dle stanovených pravidel tímto předpisem) bu-
de každému rozhodčímu započten do jeho celkového hodnocení pro dané 
soutěžní období; 

- Test musí úspěšně absolvovat každý rozhodčí před zahájením soutěžního 
období; 

- Bez úspěšného absolvování testu nebude rozhodčí zařazen na listinu pro 
dané soutěžní období resp., dokud rozhodčí úspěšně neabsolvuje test, bude 
mu pozastaven výkon funkce rozhodčího pro dané soutěžní období na pří-
slušné listině až do splnění této povinnosti; 

- Rozhodčí má právo opakovat test v případě nesplnění stanoveného limitu 
pro danou listinu a to pouze jednou, opakování testu rozhodčí absolvuje 
v náhradním termínu, dle pokynu KR ČVS 

 
2.1.1.1.1 Hodnocení testu 
 

a) test se skládá z 25-ti otázek; 
b) celkový počet správných odpovědí je 100 (správně označených a  neo-

značených); 
c) za každou správnou odpověď je 1 bod; 
d) maximální počet dosažených bodů je 100 bodů; 
e) minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je: 

-  listina „A“ a „a“   90 bodů 
- listina „B“ 90 bodů 
- listina „b“ 80 bodů 
- listina „C“ 85 bodů 
- listina „c“ 80 bodů 
- listina „D“ 85 bodů; 

f) za dosažení 100 bodů z testu je rozhodčímu započítáno 10 bodů do cel-
kového hodnocení pro dané soutěžní období; 

g) za každý 1 bod, který rozhodčímu chybí do 100 bodů je rozhodčímu ode-
čtena hodnota ve výši  
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 0,01 z celkové hodnoty 10  
 a výsledná hodnota bude rozhodčímu započtena do celkového hodnocení 

pro dané soutěžní období; 
h) opakuje-li rozhodčí test, z důvodu nesplnění stanoveného limitu minimál-

ního počtu bodů pro danou listinu, je pro celkové hodnocení vždy započí-
tána výsledná hodnota bodů dosažená v základním tj. při „prvním“ testu. 

 
2.1.1.2 Hodnocení výkonu funkce rozhodčího  
  
 Hodnocení praktické dovednosti rozhodčích v soutěžích ČVS v daném sou-

těžním období se provádí dvěma způsoby: 
a) hodnocení trenéry; 
b) hodnocení delegáty ČVS. 

 
2.1.1.2.1 Hodnocení trenéry 
 
 Hodnocení trenéry se provádí ve všech soutěžích ČVS kategorie M a Ž 

s výjimkou soutěží EX-M,Z a 1-M (dále upřesněno v bodě 2.1.1.2.2 tohoto 
předpisu) 

 Hodnocení trenéry se provádí dvěma způsoby: 
a) známkou ve stupnici 2 až 5 

   Trenéři obou družstev hodnotí výkony rozhodčích po skončení hry kaž-
dého utkání známkou do „zápisu o utkání“ pro každého rozhodčího sa-
mostatně: 

  - známkou „5“ rozhodčího, který podal velmi dobrý výkon, nepřesnosti, 
kterých se případně dopustil, neovlivnily průběh utkání; rozhodčí měl 
utkání zcela pod kontrolou 

  -  známkou „4“ rozhodčího, který podal dobrý výkon s drobnými chybami, 
které neovlivnily průběh utkání, drobné nepřesnosti, kterých se dopustil, 
byly důsledkem nedostatku zkušeností a projevu jeho osobnosti ve složi-
tých herních situacích 

  -  známkou „3“ rozhodčího, který se v průběhu utkání dopouštěl nepřes-
ných výroků, které nebyly v rozporu s pravidly, rozhodčí neměl kontrolu 
nad průběhem utkání, jeho výkon byl nejistý, 

  - známkou „2“ rozhodčího, který se dopustil chyb v rozporu s pravidly, je-
jichž důsledkem bylo hrubé ovlivnění průběhu utkání; chyby v rozporu 
s pravidly jsou zároveň předmětem uplatnění protestů družstva na konci 
utkání v souladu s „pravidly volejbalu“   

      
2.1.1.2.1.1 Způsob výpočtu do celkového hodnocení: 

a) KR ČVS provádí evidenci těchto známek a to prostým součtem hodno-
cení od obou trenérů s tím, že za každé snížení základní známky „5“ je 
odečtena hodnota dle níže uvedených hodnot: 

  za známku „4“ srážka 0,15 
  za známku „3“ srážka 0,3 
  za známku „2“ srážka 1,0 
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2.1.1.2.1.2 Všeobecná ustanovení: 
a) Trenér, který byl v utkání vyloučen nebo diskvalifikován nesmí hodno-

cení provádět a nemůže být nikým zastoupen. 
b) V případech, kdy budou rozhodčí hodnoceni pouze trenérem jednoho 

družstva, nebude takovéto hodnocení rozhodčím započítáváno. 
c) Trenér při udělení známky „2“ je povinen toto hodnocení zdůvodnit a 

konkrétně uvést všechny porušení, kterých se rozhodčí v utkání dopusti-
li, a které byly prokazatelně v rozporu s  pravidly volejbalu či jinými spor-
tovně - technickými dokumenty ČVS (dále jen „PV a STD“).  
Pokud nebude takto toto hodnocení písemně zdůvodněno a ze zápisu o 
utkání nebudou tato závažná porušení proti „PV“ a „STD“ patrná, bude 
takovéto hodnocení ze strany KR ČVS anulováno.  

d) Hodnocení známkou musí trenéři obou družstev provést bezprostředně 
po skončení utkání do zápisu o utkání a toto hodnocení stvrdit svým 
podpisem. 

e) V případě, kdy trenér(ři) opomenou provést takto hodnocení, je první 
rozhodčí povinen trenéra(y) na tuto skutečnost upozornit. Jestliže i poté 
trenér resp. trenéři odmítnout toto hodnocení provést, musí 1. rozhodčí 
tuto skutečnost poznamenat do zápisu o utkání. Pokud však 1. rozhodčí 
opomene tuto skutečnost zaznamenat do zápisu o utkání, budou oba 
rozhodčí penalizováni srážkou ve výši 0,01 z celkového hodnocení za 
soutěžní období.  

f) Pokud v utkání nebyl přítomen trenér(ři) zúčastněných družstev bude 
hodnocení tohoto utkání pro účely hodnocení rozhodčích anulováno. 
Rozhodčí jsou však povinni tuto skutečnost uvést do „poznámky“ v zápi-
su o utkání. 

 
2.1.1.2.2 Hodnocení rozhodčích delegáty ČVS 
  Hodnocení rozhodčích (dále jen  „hodnocení“)  delegáty  ČVS  se  provádí v 

soutěžích EX M, Ž; 1M, SF a F ČP-M a F ČP-Z, případně i ČF ČP-M dle 
schváleného formátu soutěže. 

  Způsob a evidence hodnocení se řídí podle stanovené metodiky vypraco-
vané KR ČVS.  

  Hodnocení rozhodčích provádí delegát ČVS elektronicky do 3 dnů od ukon-
čení hodnoceného utkání. Hodnocení je zasláno KR ČVS a to na e-mail: 
skoda@cvf.cz ; nebo z.skoda17@seznam.cz ;  

   
2.1.1.3 Způsob výpočtu celkového hodnocení 
 V tomto bodě je stanoven způsob výpočtu celkového hodnocení za dané 

soutěžní období pro dané listiny. 
 
2.1.1.3.1 Listiny „A“, „a“, „B“  
  Hodnocení je provedeno prostým součtem jednotlivých hodnotících kritérií. 
 
2.1.1.3.1.1 Listina „A“ 
 - výsledku testu (bod 2.1.1.1.1); 
 -  průměrného hodnocení od delegátů ČVS v soutěži EX-M, play-off Ž (viz 

2.1.1.3.4), SF a F ČP M a F ČP Ž; případně ČF ČP M v závislosti na 
formátu soutěže 
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 - srážek vyplývajících z tohoto předpisu; 
 - součtu srážek ze všech utkání. 
 

2.1.1.3.1.2 Listina „a“ 
 - výsledku testu (bod 2.1.1.1.1); 
 -  průměrného hodnocení od delegátů ČVS v soutěžích EX-M,Z a 1M;  
 - srážek vyplývajících z tohoto předpisu; 
 - součtu srážek ze všech utkání. 
 
2.1.1.3.1.3 Listina „B“ 
 - výsledku testu (bod 2.1.1.1.1); 
 -  průměrného hodnocení od delegátů ČVS v soutěžích EX-M,Z a 1M; 
 - srážek vyplývajících z tohoto předpisu; 
 - součtu srážek ze všech utkání. 
 
2.1.1.3.2 Listiny „b“, „C“, „c“ 
  hodnocení je prostým součtem: 
  -  výsledku testu (bod 2.1.1.1.1); 
  -  průměrného hodnocení od trenérů (bod 2.1.1.2.1); 
  - srážek vyplývajících z tohoto předpisu; 
 - součtu srážek ze všech utkání. 
  
2.1.1.3.3 Listina „ČR“  
  hodnocení je určeno: 
 -  známkou dosaženou od delegátů ČVS u soutěže EX-M,Z s tím, že při 

obdržení známky „2“ či opakovaně známky „3“ bude rozhodčí z listiny 
ČR vyřazen. 

 
2.1.1.3.4 Všeobecná ustanovení 

a) u listin „A“, „a“ musí být vždy zachováno hodnocení v rámci jejich do-
saženého pořadí po základní dlouhodobé části, tzn., že následná 
hodnocení z play-off jsou vždy zahrnuta do hodnocení v rámci dosa-
ženého pořadí po základní dlouhodobé části (u listiny „A“ 1.-16. mís-
to a u listiny „a“ 1. – 12. místo);   

b) není přípustné, aby se rozhodčí na listinách „A“ a „a“, který má právo 
tímto předpisem rozhodovat utkání jednotlivá kola play-off se umístil 
v rámci hodnocení na listině hůře než rozhodčí, kteří nejsou tato 
utkání v rámci play-off oprávněni řídit (viz bod 4.2 tohoto předpisu); 

c) ustanovení v bodech a), b) nesmí být použito za předpokladu, kdy 
v utkáních dojde k porušením PV a STD (bod 6.1 tohoto předpisu); 

d) rozhodčí, kteří se umístili na listině „A“ na 17. - 20. místě budou pro 
další část delegováni na utkání EX-Z, hodnocení z těchto utkání bu-
de započítáno do jejich celkového hodnocení; 

e) rozhodčí, kteří se umístili na listině „a“ na 13. až 16. místě, budou pro 
další část delegováni na utkání play-off 1M.  
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2.1.2  Seminá ře 
 

  KR ČVS pořádá obvykle jednou za rok zpravidla před zahájením nového 
soutěžního období odborné teoretické semináře pro všechny rozhodčí za-
řazených na listinách „A“ až „D“.  

  Účast na těchto seminářích je pro všechny rozhodčí povinná a je to základ-
ní podmínka pro řízení utkání pro dané soutěžní období. 

  Součástí těchto odborných seminářů jsou odborné písemné testy dle bodu 
2.1.1.1 tohoto předpisu a dále informace o změnách ve STD a pravidel vo-
lejbalu včetně informací o nových předpisech ČVS včetně přepisů KR ČVS. 

  Rozhodčí, který bude řádně omluven z neúčasti na svém semináři, se musí 
zúčastnit semináře v náhradním termínu. 

  Rozhodčí, který se nezúčastní ani náhradního semináře a bude řádně 
omluven, bude pozván na náhradní termín k absolvování testu, a to v nej-
bližším možném termínu. Tyto termíny budou stanoveny po ukončení kaž-
dého semináře. U rozhodčích jejichž nepřítomnost na semináři je způsobe-
na dlouhodobou absencí (nemoc, pracovní cesta apod.) bude stanoven ná-
hradní termín až po ukončení jejich absence.   

  Neúčast na semináři bude hodnocena dle bodu 2.1.2.1 tohoto předpisu.    

 
2.1.2.1 Omluvy, hodnocení neúčasti 

a) Rozhodčí, kteří se nezúčastní testu ani v náhradním termínu budou pro 
dané soutěžní období vyřazeni z příslušné listiny. 

b) Omluvy ze semináře budou posuzovány vždy KR ČVS, která zváží zá-
važnost, dostatečnost a včasnost každé omluvy takto: 

 ba) Omluva objektivní (zde patří i omluvy z důvodu náhlého onemoc-
 nění) – srážka 0,0 bodu. 

 bb) Omluva pozdní (před konáním semináře) nebo nedostatečná – 
 srážka do 0,2 bodu. 

  bc) Omluva po konání semináře – srážka 0,4 bodu. 
  bd) Neúčast bez omluvy – vyřazení z příslušné listiny. 
 
2.1.3 Sestupy, postupy, kvalifikace, ú čast na kvalifikacích  (platí pro 2016/17)  
 
2.1.3.1 Listina „A“   
 
2.1.3.1.1 Sestupy, účast v kvalifikacích 
 a) rozhodčí, kteří se umístili po základní části soutěže v hodnocení dle bo-

du 2.1.1.3 tohoto předpisu na posledních dvou místech listiny tj. 19 a 20. 
místě sestupují do kvalifikace o udržení na listině „A“; 

 b) rozhodčí, který(ří) v daném kalendářním roce dovrší věkovou hranici pro 
tuto listinu, sestupuje na listinu „b“; 

 c) v případě, že „pro věk“ nebo z jiných důvodů končí na listině jeden či více 
rozhodčích, pak se počet rozhodčích zúčastní kvalifikace právě o tohoto 
rozhodčího či tyto rozhodčí méně. 

 
2.1.3.1.2 Postupy 

Na listinu „A“ postoupí z kvalifikace 10 rozhodčích (účastníci: 2 rozhodčí na 
19. -20. Místě z listiny „A“, 14 rozhodčích  na 1. - 14. místě z listiny „a“  a  4 
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rozhodčí na 1. - 4. Místě z listiny „B“).  Netýká se rozhodčích,  kteří  překročí 
věkovou hranice pro postup. 

   

 
2.1.3.2 Listina „a“  
 
2.1.3.2.1 Sestupy, postupy - účasti v kvalifikacích 

a) rozhodčí, kteří v daném kalendářním roce dovrší věkovou hranici 48 let, 
sestupují na listinu „b“; 

b) rozhodčí listiny „a“ na 1.-14. místě postoupí do kvalifikace o listinu „A“ 
(vyjma rozhodčích, kteří dovršili věkovou hranici 48 let). 

c) rozhodčí, kteří se umístili v celkovém hodnocení dle bodu 2.1.1.3 tohoto 
předpisu na posledních dvou místech, tj. na 15. a 16. místě sestupují 
přímo na listinu „B“. 

  
2.1.3.3 Listina „B“  
  
2.1.3.3.1 Sestupy, účast v kvalifikacích 

a) rozhodčí, kteří se v hodnocení umístili na posledních 4 místech listiny 
„B“ sestupují přímo na listinu „C“; 

b) rozhodčí, kteří se v hodnocení umístili na 8. až 5. místě od konce listiny 
„B“, se musí zúčastnit kvalifikace o udržení na listině „B“;  

c) rozhodčí, kteří dovrší horní věkovou hranici pro listinu „B“ sestoupí na 
listinu „b“;  

d) rozhodčí, kteří se umístili v hodnocení na 1. - 4. místě se mají právo zú-
častnit kvalifikace o zařazení na listinu „A“ (vyjma rozhodčích, kteří dovr-
šili horní věkovou hranici pro listinu „B“); 

e) pokud pro „věk“ (překročení horní věkové hranice pro danou listinu) se-
stupuje jeden či více rozhodčích, pak z této listiny sestoupí o tento počet 
rozhodčích méně s tím, že vždy sestoupí rozhodčí na posledním a před-
posledním místě v hodnocení na listině „B“; 

f) KR má právo zrušit kvalifikaci o postup na listinu „B“ s ohledem na ne-
naplněnost dané listiny nebo z důvodu, že počet účastníků v kvalifikaci 
je menší než 4, v tomto případě všichni rozhodčí, kteří měli právo účasti 
v kvalifikaci a přihlásili se na ni, jsou automaticky zařazeni na listinu „B“ 
pro následující soutěžní období; 

g) KR ČVS má právo rozhodnout o změkčení ustanovení bodů písmena a) 
a b) za předpokladu, že není listina „B“ naplněna. Toto ustanovení se 
netýká rozhodčích, jenž skončili na sestupových místech z důvodu poru-
šení PV, SŘV či jiných STP a dále z důvodu udělení postihů KR ČVS 
nebo postihů vyplývajících z tohoto předpisu (5.2.2). 

 
2.1.3.3.2 Postupy 

a) Na listinu „B“ není přímý postup z listin „C“; 
b) Na listinu „B“ postoupí z kvalifikace minimálně 4 rozhodčí v souladu 

s bodem 2.1.3.3.1 nebo rozhodnutím KR ČVS v návaznosti na potřeby 
naplnění listiny a výsledků kvalifikace. 
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2.1.3.4 Listina „b“  

 
2.1.3.4.1 Sestupy,  

a) rozhodčí, kteří se v hodnocení umístili na posledních 4 místech listiny „b“ 
sestoupí na listiny „c“ příslušných krajů; 

b) KR ČVS má právo snížit počet sestupujících částečně nebo v plném 
rozsahu za předpokladu, že není naplněn max. počet rozhodčích na této 
listině a dále v případě, že počet rozhodčích postupujících z listin „c“ je 
nižší než počet sestupujících. 
Toto ustanovení se netýká rozhodčích, jenž skončili na sestupových 
místech z důvodu porušení PV, SŘV či  jiných STD a dále z důvodu 
udělení postihů KR ČVS nebo postihů vyplývajících z tohoto předpisu 
(5.2.2). 

 
2.1.3.4.2 Postupy, kvalifikace 

a) na listinu „b“ postoupí přímo rozhodčí, kteří se umístili na 1 místě přísluš-
né listiny „c“, maximálně však 4; 

b) v případě, že bude počet rozhodčích z listin „c“, kteří splňují kritérium 
přímého postupu, vyšší než je dáno ustanovením bodu 2.1.3.4.2 písme-
no a) bude postup na listinu „b“ prostřednictvím kvalifikace o 4 místa, pří-
padně rozhodnutí o konání kvalifikace přísluší KR ČVS. 

 
1.3.4.3        Rozhodčí - lektor 
 Na této listině jsou zařazeni i rozhodčí, kteří jsou delegáty ČVS a zároveň 

jako rozhodčí – lektor. Jedná se o rozhodčí, kteří působí jako lektoři ve vý-
chově mladých rozhodčích na listinách „B“ a „C“. Tito rozhodčí nejsou hod-
noceni a jejich zařazení na této listině je nad rámec této listiny.  

 
2.1.3.5 Listina „C“  
 
2.1.3.5.1 Sestupy, postupy - účast v kvalifikacích 

a) rozhodčí, kteří se v hodnocení celkové listiny „C“ umístili na posledních 
dvou místech, sestoupí přímo na listinu rozhodčích KVS;  

b) KR ČVS (z důvodu nenaplnění počtu rozhodčích na této listině) má prá-
vo rozhodnout o zmírnění ustanovení 2.1.3.5.1 písmena a) částečně i 
v plném rozsahu a ponechat rozhodčí na  na této listině; toto ustanovení 
se netýká rozhodčích, jenž skončili na sestupových místech z důvodu 
porušení PV, SŘV či jiných STD a dále z důvodu udělení postihů KR 
ČVS nebo postihů vyplývajících z tohoto předpisu (5.2.2);  

c) rozhodčí, kteří se umístili v hodnocení na 1. a 2. místě příslušné listiny 
„C“ mají právo se zúčastnit kvalifikace o zařazení na listinu „B“ za před-
pokladu, že splňují věkové omezení pro tuto kvalifikaci, pokud ne tak 
mají právo postoupit přímo na listinu „b“ (za předpokladu, že není kvalifi-
kace) nebo se zúčastnit kvalifikace o tuto listinu; 

d) na listinách „C“, kdej menší počet rozhodčích než 4 má právo účasti 
v kvalifikaci pouze 1 rozhodčí; 
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e) rozhodčí, kteří překročí horní věkovou hranici pro zařazení na tuto listi-
nu, jsou zařazeni na listinu „c“ s výjimkou ustanovení 2.1.3.5.1 písmeno 
b); 

f) KR ČVS má právo rozhodnout o zrušení kvalifikace pro listinu „B“ za 
předpokladu, že počet rozhodčích s právem účasti v kvalifikacích je nižší 
než 4 nebo z důvodu naplnění listiny „B“, v takovém to případě na listinu 
„B“ postoupí všichni rozhodčí v souladu s ustanovením 2.1.3.5.1 písme-
no b) a c). 

 
2.1.3.5.2 Postupy 
 Na listiny „C“ se provádí zařazením rozhodčích z listiny „D“ nebo přímo 

z listin rozhodčích KVS na základě  
a) dosahovaných výsledků  
b) doporučení KR KVS a potřeb KR ČVS 

 
2.1.3.6 Listina „c“  
  
2.1.3.6.1 Sestupy, postupy - účast v kvalifikacích 

a) rozhodčí, kteří se v hodnocení celkové listiny „c“ umístili na posledních 
dvou místech, sestoupí na příslušnou listinu KVS; 

b)  KR ČVS z důvodu nenaplnění počtu rozhodčích na této listině má právo 
rozhodnout o zmírnění ustanovení 2.1.3.6.1 písmena a) částečně i 
v plném rozsahu a ponechat rozhodčí na  na této listině. Toto ustanovení 
se netýká rozhodčích, jenž skončili na sestupových místech z důvodu po-
rušení PV, SŘV či  jiných STD a dále z důvodu udělení postihů KR ČVS 
nebo postihů vyplývajících z tohoto předpisu (5.2.2); 

c) rozhodčí, kteří překročí horní věkovou hranici pro zařazení na tuto listinu, 
mohou být zařazeni na listinu „d“ s výjimkou ustanovení 2.1.3.6.1 písme-
no b) nebo na příslušnou listinu KVS.  

 
2.1.3.6.2 Postupy 
 Zařazení na listinu „c“ je v kompetenci KR KVS ale dle potřeb KR ČVS. 

Rozhodčí pro zařazení na listinu „c“ musí splňovat obecně ustanovení dle 
bodu 1 tohoto předpisu. 

 
2.1.3.7 Listina „D“  

a) zařazování na listinu „D“ je v kompetenci KR ČVS ve spolupráci a dle 
doporučení KR KVS; 

b) zařazení na listinu „D“ musí být v souladu s bodem 1 tohoto předpisu. 
 
2.1.3.8 Listina ČR 
 Zařazování na listinu ČR provádí KR ČVS a za tímto účelem organizuje ná-

bor nových ČR formou praktických školení. 
 
 
2.1.3.9 Všeobecná ustanovení k sestupům a postupům 

a)  rozhodčí, který sestoupil pro následující soutěžní období na nižší listinu 
a nesplňuje pro další období horní věkovou hranici pro postup na listinu 
vyšší, má právo po následující dvě soutěžní období jednak setrvat na 
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této listině a postoupit zpět na listinu, ze které sestoupil (pokud splní 
podmínky dané bodem 2.1.3 tohoto předpisu) nebo se zúčastnit kvalifi-
kace o zařazení na listinu, ze které sestoupil;  

 pokud v průběhu následujících dvou soutěžních období nezíská právo 
být znovu zařazen zpět na listinu, ze které sestoupil, ztrácí pro další ob-
dobí právo dané tímto bodem (2.1.3.9 písmeno a)) a musí být zařazen 
či setrvat pro další období na listině v souladu s tímto předpisem 

b) pokud se rozhodčí, v daném soutěžním období, nemůže zúčastnit kvali-
fikace o zařazení na listinu vyšší z rodinných či jiných objektivních dů-
vodů (zásah „vyšší moci“ apod.) pak je mu toto právo ponecháno pro 
následující soutěžní období za podmínky, že nebude potrestán DK ne-
bo neskončí na listině na místech určené pro sestup z dané listiny; 
účast rozhodčího/ích v kvalifikaci o zařazení na listinu dle bodu 2.3.9 
písmeno b) je nad rámec stanovených účastníků tímto předpisem; 
ustanovení bodu 2.3.9 písmeno c) se neuplatní, pokud se rozhodčí 
umístí v hodnocení na místě, dávající mu právo se zúčastnit kvalifikace 
přímo; ustanovení bodu 2.3.9 písmeno a) se neuplatní u rozhodčích, 
kteří svým rozhodnutím odmítli právo se zúčastnit kvalifikace o udržení 
na listině či znovu zařazení na tuto listinu   
 

c) KR ČVS může navrhnout na každou kvalifikaci na jednotlivé listiny až 
dvě zelené karty pro vybrané rozhodčí. Zelené karty mohou být uděleny 
perspektivním rozhodčím. Návrh KR ČVS podléhá schválení SR ČVS. 
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3 MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ    
  
 Tato část stanovuje zásady a podmínky pro zařazování rozhodčích do evi-

dence FIVB, účastí na školeních mezinárodních rozhodčích, stanovení „ra-
tingu“ pro CEV a FIVB;  

 
3.1 Zásady pro za řazování rozhod čích ČVS do evidence FIVB 
 Zařazení rozhodčích do evidence FIVB vyplývá z předpisů FIVB. 
 Evidence u FIVB je základní podmínkou pro účast NR (národních rozhod-

čích) na mezinárodních školeních rozhodčích. 
 Seznamy rozhodčích s délkou evidence u FIVB je uveřejňováno na webu  

ČVS v záložce „rozhodčí“.  
 
3.1.1 Výběrová kritéria  
  a) zařazení na výkonnostních listinách ČVS; 
 b)  věková hranice; 
 c) délka praxe. 
 
3.1.1.1 Kritérium „výkonnostní listiny ČVS“ 
 Předpis FIVB stanovuje, že rozhodčí řídí utkání nejvyšších soutěžích ČVS.  
 a) rozhodčí musí být zařazen minimálně na listině „B“; 

b) rozhodčí musí být na listině „B“ jako aktivní rozhodčí nejméně po dobu 
dvou následujících soutěžních období;  

c) v hodnocení na této listině se rozhodčí umístil do 20. místa listiny „B“. 
 
3.1.1.2 Kritérium „věk“ 
 Předpis FIVB stanovuje, že rozhodčí NF musí nejpozději do 41 let absolvo-

vat kurz pro kandidáty mezinárodních rozhodčích (dále jen „kurz“). 
a) horní věková hranice pro první zařazení do evidence FIVB je 36 let 

včetně; 
b) dolní věková hranice pro první zařazení do evidence FIVB je 23 let. 

 
3.1.1.3 Kritérium „délka praxe“ 
 Toto kritérium stanovuje minimální délku praxe rozhodčích v součtu na 

všech listinách ČVS 
a) minimální délka praxe je 5 let.  
 

3.1.2 Všeobecná ustanovení 
a)  KR ČVS může snížit ve výjimečných případech snížit podmínku danou 

bodem 3.1.1.3 tohoto předpisu o 1 rok;   
b) zařazení do evidence FIVB nezaručuje rozhodčím účast na „kurzu“; 
c) zařazení do evidence FIVB může být přerušeno, ač z jakéhokoliv důvo-

du nebo důvodů vyplývajících z tohoto předpisu, nejdéle s tím, že roz-
hodčí musí být v průběhu posledních 5ti letech evidován 3 roky;  

d) udělení disciplinárního trestu rozhodčímu je důvodem vyřazení 
z evidence na dobu jednoho roku. 

 



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov 

Komise rozhodčích 

 

strana 19 

 
3.2 Mezinárodní kurz rozhod čích (dále jen MKR)  
  
 Podmínky účasti rozhodčích NF na MKR jsou definovány   body 47.3.1 a 

47.3.2. předpisu FIVB - „FIVB Sports Regulations“ v platném znění.  
 
3.2.1 Podmínky účasti 
 
3.2.1.1 Limity FIVB 
 ČVS má ze strany FIVB stanovený limit celkového počtu MR (mezinárod-

ních rozhodčích) a KMR (kandidátů mezinárodních rozhodčích). 
a) limit MR   10 
b) limit KMR    2 
 
KR ČVS při rozhodování o vyslání rozhodčích na MKR musí vždy přihléd-
nout k těmto omezením a jejich aktuálním naplněním. 

 
3.2.1.2 Délka evidence u FIVB 
 a) minimální délka evidence jsou tři roky při splnění podmínky dané bodem 

3.1.2 c) tohoto předpisu. 
 
3.2.1.3 Výkonnost rozhodčích 

a) Výběr adeptů pro MKR bude vybírán na základě prokazatelných výsled-
ků v hodnocení rozhodčích minimálně za období čtyř let. 

b) zařazení na výkonnostních listinách ČVS. 
 
3.2.1.4 Věk 
 a) Horní věková  hranice je 38 let včetně; 

b) Dolní věková hranice je dána předpisem FIVB (25 let) a tímto předpisem. 
  
 V případě, kdy KR ČVS musí rozhodnout z více kandidátů, kteří mají stej-

nou či srovnatelnou dlouhodobou výkonnost a splňují všechny další kritéria 
(podmínky) tímto předpisem, je stáří resp. věk rozhodčího, v blízkosti horní 
hranice, rozhodujícím ukazatelem.  

 
3.2.1.5 Znalost angličtiny 

a) každý adept musí prokázat KR ČVS znalost anglického jazyka jak 
v písemném tak i mluveném projevu na základě předem stanovených 
pravidel; 

b) test ze znalosti anglického jazyka a znalosti pravidel v angličtině se pro-
vádí za přítomnosti subkomise KR ČVS pro mezinárodní činnost 

 
3.2.2. Kvalifikace o účast na MKR 
 V případech, kdy je pro účast na MKR k dispozici více srovnatelných kandi-

dátů, musí KR ČVS uspořádat kvalifikaci o účast na MKR. 
 Kvalifikaci organizuje KR ČVS. Hodnocení se provádí schválenou metodi-

kou pro hodnocení rozhodčích.  
 Vítěz této kvalifikace získá právo zúčastnit se MKR. 
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3.2.3 Všeobecná ustanovení 

a) KR ČVS je povinna uveřejnit na web ČVS posouzení kandidátů pro MKR 
a své rozhodnutí; 

b) Účast rozhodčího na MKR je předmětem schválení SR ČVS na základě 
návrhu KR ČVS; 

c) účast na MKR resp. není tímto předpisem zaručen. 
 
 
3.3 Rating (hodnocení) mezinárodních rozhod čích (dále jen MR) 
  
 Pro evidenci CEV potažmo FIVB, NF musí každý rok předkládat rating MR 

v rámci vlastní federace. 
a) tento rating (hodnocení resp. pořadí) vypracovává KR ČVS; 
b) rating je vypracován na základě hodnocení předchozího soutěžního ob-

dobí; 
c) rating respektuje dosažené pořadí na daných výkonnostních listinách 

s tím, že MR, kteří jsou případně zařazeni na nižších listinách než je „A“ 
budou vždy v rámci ratingu zařazeni až po MR na listině vyšší; 

d) pokud je rozhodčí v disciplinárním trestu bude tato skutečnost uvedena 
do ratingu s uvedením délky trvání a důvodu; 

e) KR ČVS může na základě schválení SR ČVS provést úpravy a doplnění 
ratingu nad rámec dosažených výsledků; KR ČVS musí tyto úpravy uve-
řejnit na web ČVS včetně důvodové zprávy; 

f) rating je uveřejněn na stránkách ČVS. 
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4. ZÁSADY  DELEGOVÁNÍ  ROZHOD ČÍCH  V  SOUTĚŽÍCH  
 EX M, Ž a SF a F ČP M a finále ČP Ž  
  

EX M a Ž, SF a F ČP M a F ČP Ž, případně i ČF ČP-M dle schváleného 
formátu soutěže, jsou nejvyšší mistrovské a nemistrovské soutěže ČVS 
v kategorii dospělých a jsou zároveň hlavním nositelem propagace volejba-
lu a marketingových zájmů mediálních partnerů ČVS.  
KR ČVS musí při provádění delegací dbát, aby respektovala předem stano-
vené zásady a pravidla, které vytváří vyváženost potřeb KR ČVS a AVOK 
M,Ž 

 
4.1 delegace základních částí sout ěží EX M a Ž 
  
4.1.1 základní část EX M 

a) 1. rozhodčí vždy z listiny „A“ 
b) při delegacích tzv. „nováčků (rozhodčí prvním rokem) na listině“ uplat-

ňovat zásadu tzv. „podpory a výchovy“: 
- v daném soutěžním ročníku delegovat pouze ve dvojici 

s rozhodčími, kteří jsou dlouhodobě hodnoceni do 12. místa na listi-
ně „A“; 

- první až dvě delegace pouze na pozici 2. rozhodčích; 
- první dvě delegace na pozici 1. rozhodčího pouze ve dvojici s roz-

hodčími, kteří se v předchozím ročníku umístili do 12. místa na listi-
ně a jsou zároveň delegáty ČVS na listině „B“; 

c) dodržovat pravidelné střídání na pozici 1. a 2. rozhodčího; 
d) vycházet při delegacích z preferování „kolegů (údaje ve VIS);                  
e) zapojit do delegací i rozhodčí listiny „a“ a rozhodčí listiny „B“ zařaze-

ných do programu „výchovy a vzdělávání“ na pozici 2. rozhodčího a to 
pouze ve dvojici s rozhodčími, kteří jsou pověřeni výchovou těchto roz-
hodčích;                                                                                               

f) vycházet při delegacích z preferování „kolegů“ (údaje ve VIS). 
 
4.1.2 základní a nástavbová část EX Ž 

a) obecně 1. a 2. rozhodčí utkání z listiny „a“ a rozhodčí listiny „B“ zařaze-
ných do programu „výchovy a vzdělávání“; 

b) v případě „tzv. nováčků“ platí stejné zásady jako v bodě 4.1.1;  
c) na pozici 1. rozhodčích pro první 4 kola delegovat pouze rozhodčí s 

největšími zkušenostmi, případně z listiny „A“; 
d) rozhodčí listiny „B“ zařazených do programu „výchovy a vzdělávání“ de-

legovat pouze pro základní část;  
e) dodržovat pravidelné střídání na pozici 1. a 2. rozhodčího; 
f)    vycházet při delegacích z preferování „kolegů“ (údaje ve VIS).  

 
 
4.2 play-off EX M, Ž 
 
4.2.1 play-off EX M 
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a) KR ČVS uzavře po základní části hodnocení pro účely stanovení pořadí 
pro play-off; 

b) pro první kolo (čtvrtfinále) play-off budou delegováni pouze rozhodčí, 
kteří se umístili do 16. místa (včetně) na listině „A“ s tím, že KR ČVS při 
delegacích využívá nasazování nejdříve od 11. po 16. místo, nasazová-
ní rozhodčích od 1. po 10. místo bude KR ČVS uplatňovat až následně; 

c) pro druhé kolo (semifinále) play-off budou rozhodčí delegování takto: 
- 4 rozhodčí dle návrhu AVOK M (družstvy, kterých se to týká) 

z umístění 1. až 10. místa hodnocení po základní části 
- 4 rozhodčí KR ČVS z rozhodčích dle pořadí do 10. místa hodnocení 

na listině „A“ po základní části 
- KR ČVS pro tyto účely předá seznam rozhodčích jenž se umístili na 

těchto pozicích  
- KR ČVS garantuje, že představitelé družstev budou seznámeni 

s návrhy rozhodčích soupeře a zajistí společnou listinu 4 rozhod-
čích obou soupeřů 

- KR ČVS deleguje rozhodčí dle předem stanoveného postupu tj., 
rozhodčí, kteří byli určeni družstvy, jsou vždy pro 1. utkání a pří-
padné rozhodující utkání nasazeni jako 1. a 2. rozhodčí  

- KR ČVS doplní listinu o 4 rozhodčí dle stanovených pravidel a ga-
rantuje, že tito rozhodčí budou delegováni na utkání tohoto kola tak, 
aby byly dodrženy všechny zásady dané tímto bodem; 

 

d) pro finálová utkání takto: 
- o 3. místo 3 rozhodčí dle návrhu AVOK M (družstev, kterých se to tý-

ká) a 3 rozhodčí KR ČVS dle pořadí do 10. místa hodnocení na listi-
ně „A“ po základní části 

- o 1. místo max. 6. rozhodčí dle návrhu AVOK M (družstev, kterých se 
to týká) ze seznamu rozhodčích, kteří se umístili do 10. místa hodno-
cení 

- obě dotčená družstva se musí vždy shodnout na seznamu rozhod-
čích pro tato utkání (o 3. místo 3 rozhodčí, o 1. místo 6 rozhodčí); 

- pokud návrh AVOK M bude v jak o 3 místo tak i o 1. místo totožný, 
tak požadavek resp. návrh družstev hrající o 1. místo musí být 
upřednostněn;  

- v utkáních o 3. místo platí při delegacích obdobná zásada jako při 
delegování dle odst. 4.2.1 c); 

- při delegování o 1 místo KR ČVS plně respektuje požadavek dotče-
ných družstev; 

- rozhodčí, kteří budou delegováni na finálová utkání o 1. místo nebu-
dou delegováni pro utkání o 3. místo, pokud to nebude nutné pro 
provedení delegací z důvodu nedostupnosti rozhodčích. 

 
4.2.1.1 KR ČVS má právo zm ěnit delegace rozhod čích nad rámec ustanovení 

bodu 4.2.1 i v p řípadech, kdy dojde v p ředchozích utkání k situacím, 
které by mohli mít dopad pro pr ůběh následujících utkání a v d ůsledku 
by to poškodilo jméno a pozici rozhod čích a KR ČVS. 
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4.2.2 Play-off EX Ž 

a) KR uzavře hodnocení na listině „a“ po základní a nadstavbové části pro 
účely stanovení pořadí pro play-off; 

b) první kolo play-off mohou být delegováni všichni rozhodčí listiny „a“ a „A“ 
(na 11. až 20. místě listiny) s tím, že na pozici 1. rozhodčího jsou přede-
vším delegováni  rozhodčí z listiny „A“ a rozhodčí z listiny „a“, kteří se 
umístili od 1. do 6. místa na listině 
- KR ČVS pro tyto účely předá seznam rozhodčích, jenž se umístili na 

těchto pozicích; 
c) pro druhé kolo play-off budou delegováni rozhodčí takto: 

- 4 rozhodčí dle požadavku AVOK Ž z listiny „“A“, a z listiny „a“, kteří 
se umístili do 8. místa na listině po dlouhodobé a nástavbové části 
soutěže EXM, EXŽ 

- 4 rozhodčí KR ČVS dle hodnocení na listině „a“ 
- KR ČVS garantuje, že představitelé družstev budou seznámeni 

s návrhy rozhodčích soupeře a zajistí společnou listinu 4 rozhodčích 
obou soupeřů 

- KR ČVS deleguje rozhodčí dle předem stanoveného postupu tj., roz-
hodčí, kteří byli určeni družstvy, budou vždy pro 1.  utkání a případné 
rozhodující utkání nasazeni jako 1. a 2. rozhodčí  

- KR ČVS doplní listinu o 4 rozhodčí dle stanovených pravidel a garan-
tuje, že tito rozhodčí budou delegováni na utkání tohoto kola tak, aby 
byly dodrženy všechny zásady dané tímto bodem; 
 

d) pro finálová utkání (3. kolo play-off) takto: 
- o 1. místo max. 6 rozhodčí dle AVOK Ž z rozhodčích na listině „a“, 

kteří se umístili do 8. místa na listině  a rozhodčí z listiny „A“, kteří se 
umístili na 1. až 16. místě po základní části soutěže EXM 

- o 3. místo 3 rozhodčí dle AVOK Ž a 3 rozhodčí KR ČVS dle pořadí 
do 8. místa hodnocení po základní části na listině „a“ a případně roz-
hodčí z listiny „A“, kteří se umístili na 1. až 16. místě po základní čás-
ti soutěže EXM 

- obě dotčená družstva se musí vždy shodnout na seznamu rozhod-
čích pro tato utkání (o 3. místo 3 rozhodčí, o 1. místo 6 rozhodčích) 

- pokud návrh AVOK Ž bude v jak o 3 místo tak i o 1. místo totožný, 
tak požadavek resp. návrh družstev hrající o 1. místo musí být 
upřednostněn;  

- v utkáních o 3. místo platí při delegacích obdobná zásada jako při 
delegování dle odst. 4.2.2 c); 
 

    4.2.2.1 KR ČVS má právo zm ěnit delegace rozhod čích nad rámec ustanovení 
bodu 4.2.1 i v p řípadech, kdy dojde v p ředchozích utkání k situacím, 
které by mohli mít dopad pro pr ůběh následujících utkání a v d ůsledku 
by to poškodilo jméno a pozici rozhod čích a KR ČVS. 
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4.3 Delegace SF a F ČP M a Ž 
  
 Delegace na SFa F utkání ČP M a F ČP Ž provádí KR ČVS pouze 

z rozhodčích na listině „A“ na základě průběžných výsledků hodnocení 
k datu delegace.  

 Pouze rozhodčí, kteří jsou na průběžném 1 až 10. místě listiny „A“ mohou 
být delegováni pro tato utkání. 

 Finálové ukání ČP M rozhodují vždy rozhodčí, kteří jsou v průběžném hod-
nocen na 1 a 2. místě listiny. 

 

4.4 Delegace ČR 
 
4.3.1 EX M 

a)   jsou delegováni vždy 2 ČR; 
b)  ve 2 a 3 kole play-off jsou delegováni ČR i s přihlédnutím k požadavku 

rozhodčích, kteří jsou pro tato utkání delegováni na pozici 1. rozhodčí-
ho.  

 
4.3.2 EX Ž 

a)  delegace ČR pouze pro play-off resp. semifinálová a finálová utkání; 
b)  jsou delegováni vždy 2 ČR; 
c) delegace ČR je prováděna i s přihlédnutím k požadavku rozhodčích, 

kteří jsou pro tato utkání delegováni na pozici 1. rozhodčího. 
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5. PRŮBĚH SOUTĚŽÍ A MEZINÁRODNÍCH UTKÁNÍ NA ÚZEMÍ 

ČR ŘÍZENÝCH ČVS A DELEGOVANÝCH KR ČVS 
 
 
5.1  Kontrola zápis ů z utkání a jejich vliv na hodnocení rozhod čích  
 
  Každá chyba v zápise o utkání soutěží ČVS bude hodnocena srážkou 

z celkového hodnocení dle interního sazebníku KR ČVS.  
 
5.2 Plnění povinností v oblasti nedostupnosti, nep řítomnosti a pozdních 

příchod ů na utkání.     
 

5.2.1  Pozdní příchody na utkání    
a) Po stanoveném termínu začátku utkání v průběhu čekací doby: 

- srážka 0,01 bodu v neodůvodněných případech, 
-  srážka 0,0 bodu pouze v případech, které nemohl dotyčný svým 

jednáním ovlivnit (nehody, porucha auta, velké zpoždění veřejné 
dopravy – přesahující více jak jednu hodinu). Všechny tyto události 
musí být doloženy oficiálním dokumentem a neprodleně odeslány 
KR ČVS, tj. do tří pracovních dnů. V případech, kdy rozhodčí toto 
nedodrží, bude uplatněna srážka jako v neodůvodněných přípa-
dech. 

b) V průběhu utkání po čekací době: 
- srážka 0,02 bodu v neodůvodněných případech, 
- srážka 0,0 bodu v případech dle písm. a). 

 

 
5.2.2  Nedostavení se k utkání 

a)  Bez omluvy vyřazení z listiny. 
b) S dodatečnou omluvou srážka 0,3 bodu z celkového hodnocení. 
c) Srážka 0,0 bodu, když je příčinou událost (nehoda, zranění apod.), kte-

rá vznikla po dobu cesty na utkání a nebylo možné se omluvit, resp. in-
formovat KR ČVS nebo pracovníka pro předelegace, apod. Tyto příčiny 
musí být doloženy odpovídajícím způsobem v co nejkratším možném 
termínu. 

 

5.2.3 Nedostupnost  
a) Rozhodčí má povinnost uvést svou nedostupnost do elektronického 

systému VIS, jedná se o všechny termíny nedostupnosti.  
b) Svou nedostupnost je povinen rozhodčí pravidelně aktualizovat. 
c) Rozhodčí, který v důsledku neprovedení aktualizace své nedostupnosti, 

v souladu s ustanovením odstavců 2.4.3 a) a b), odmítne tímto jakouko-
liv delegaci, bude za každý takovýto jednotlivý případ potrestán srážkou 
0,003 bodu z celkového hodnocení.  

d) Uvedení počtu termínů nedostupnosti, bez povinnosti zdůvodnění, je 
rozhodčímu limitováno v soutěžním období pro: 
- rozhodčí listiny "A" a „a“ - maximálně na 8 termíny; 
- rozhodčí ostatních listin - maximálně na 12 termínů. 
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 Uvedení každé další nedostupnosti nad rámec dané tímto bodem musí 
být řádně zdůvodněn.   

e) Pokud bude u některého rozhodčího či rozhodčích docházet  opakova-
ně k porušování ustanovení odstavců 5.2.3 a), b) a d) zahájí KR ČVS 
s tímto rozhodčím či rozhodčími tzv. „kárné řízení“. Rozhodnutí a výsle-
dek „kárného řízení“ KR ČVS je povinna uveřejnit na webu ČVS. 

 
5.3 Všeobecná ustanovení  
  
  Ustanovení bodu  5.2 se vztahují  na všechna utkání soutěží ČVS a mezi-
  národní utkání na území ČR organizována ČVS, jejichž delegace provádí 
  KR ČVS. 
 
 

6 PORUŠENÍ PV A STD, KÁRNÁ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 
 
6.1 Porušení PV a STD  
 
6.1.1 Bez vlivu na výsledek utkání 
 Při porušení PV a STD rozhodčím či rozhodčími bez vlivu na výsledek utká-

ní, musí KR ČVS zahájit neprodleně s rozhodčím či rozhodčími „kárné říze-
ní“.  

 Porušení PV a STD či podezření o porušení je povinna KR ČVS řešit i na 
základě informací získaných i jinou formou (TV, internet apod.) než ze zápi-
sů o utkání nebo oficiálním sděleními orgánů či odborných komisí ČVS. 

    
6.1.2 S vlivem na výsledek utkání  
 V případech, kdy dojde k porušení PV a STD rozhodčím či rozhodčími a 

utkání bude opakováno, kontumováno nebo výsledek bude pozměněn, mu-
sí KR ČVS neprodleně rozhodnout, zda bude zahájeno s rozhodčím „kárné 
řízení“ nebo bude předán k dalšímu řízení DK ČVS.  

   
6.1.3 Všeobecná ustanovení 

a)  vždy, když dojde k porušení PV a STD dle bodu 6.1.1 a 6.1.2 musí být 
rozhodčímu či delegátu ČVS okamžitě pozastavena činnost až do roz-
hodnutí KR ČVS v kárném řízení nebo DK ČVS.  

b)  ustanovení v bodech 6.1.1 a 6.1.2 obecně platí i pro D ČVS 
 
6.2 Kárné řízení 

a)  kárné řízení je nástroj KR ČVS, jehož výsledkem je rozhodnutí KR ČVS 
o tom zda se rozhodčí či delegát ČVS dopustil porušení tohoto předpi-
su, PV a STD ČVS při výkonu funkce v rámci soutěží ČVS či jiných 
utkáních řízených ČVS; 

b)  kárné řízení je zahájeno pouze v případech uvedených v tomto předpi-
su a za předpokladu, že závažnost porušení, kterých se rozhodčí či de-
legát ČVS dopustil, není předmětem řízení DK ČVS; 

c) kárné řízení musí být zahájeno neprodleně poté, co KR ČVS obdržela 
podnět či vlastním šetřením zjistila porušení předpisů; 
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d) Kárného řízení, týkající se rozhodčích listiny „A“se neúčastní členové 
KR ČVS, kteří jsou aktivní rozhodčí na této listině;  

e) o jednáních a rozhodnutí kárného řízení jsou vedeny záznamy; 
f)  rozhodnutí KR ČVS (za předpokladu, že jsou konečná) jsou uveřejňo-

vána na webu ČVS v sekci rozhodčí s uvedením důvodové zprávy; 
g) rozhodčí se má právo proti rozhodnutí KR ČVS odvolat ke SR ČVS. 
    

6.3 Disciplinární řízení 
a) Za porušení PV a STD rozhodčím nebo D ČVS je KR ČVS oprávněna 

podat DK ČVS podnět k zahájení „disciplinárního řízení. (tímto není do-
tčeno ustanovení DŘ ČVS, že podnět k zahájení DŘ může dát jakýkoliv 
člen ČVS). 

b) Bude-li rozhodčí či D ČVS rozhodnutím DK potrestán za porušení OPV a 
STD zastavením činnosti podmíněným nebo nepodmíněným způsobem, 
bude KR ČVS postupovat v souladu s body 6.1 a 6.2 tohoto předpisu.  

c) Bude-li MR, rozhodnutím DK ČVS, rozhodnuto o nepodmíněném zasta-
vení činnosti MR, ať z jakéhokoliv důvodu, bude o této skutečnosti pře-
dána informace na FIVB resp. CEV. 

d) Bude-li s rozhodčím zahájeno disciplinární řízení, KR ČVS může (s ohle-
dem na závažnost provinění) takovému rozhodčímu pozastavit výkon 
funkce rozhodčího ve všech soutěžích řízených ČVS od chvíle, kdy se o 
tomto dozvěděla. 

 
 
6.4 Všeobecná ustanovení  
 Uplatňování sankcí za neplnění si svých povinností vyplývajících z funkce 

rozhodčího či delegáta ČVS, nenahrazují či neznemožňují právo orgánům 
ČVS zahájit nebo vést s rozhodčím disciplinární řízení podle předpisů ČVS. 
Rozhodnutí o potrestání rozhodčího DK ČVS nebo jiným orgánem ČVS ne-
ní automaticky důvodem pro použití sankcí dle tohoto předpisu.   

 
 
7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 
a) Veškerá rozhodnutí KR ČVS v rozporu s tímto předpisem či udělení vý-

jimek z tohoto předpisu, ve všech  oblastech řízení a odpovědností KR 
ČVS specifikovaných tímto předpisem, musí být předem schválena SR 
ČVS. 

b) Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení SR ČVS. 
c) Ruší se „Kritéria hodnocení …“ schválená SR ČVS dne 16.9.2015. 

 
 
 
V Praze dne 20. září 2016 
 
 
PaedDr. Zdeněk  H a n í k , Ph.D., v.r.         Ing. Ivan  I r o   v.r. 
              předseda ČVS                 generální sekretář ČVS 


