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Zápis  č.18 /2021  

 

 
ze zasedání KR ČVS konané hybridně  

v sobotu 12. června 2021 od 11:00 v Praze 
 
 
přítomni: za KR ČVS Martin Hudík, Emil Velinov, Antonín Pejpal, Luboš Pecháček 
René Činátl (připojen online) a delegační pracovnici Martin Možnár a Ladislav Sazama 
 
Od 13hod schůze KR ČVS s krajskými předsedy KR 
 
přítomni: Tomáš Buchar, Jan Slezák, Daniel Trumpeš, Roman Marschner, Václav An-
děl, Ladislav Šámal, Tomáš Zimmerman, Jan Meruna, Jiří Palat, Emil Velinov 
 
Omluven: Jakub Gall, Vlastimil Janoušek  
 
Program:  
 

1) Složení nové KR ČVS 2021-2024 a její cíle  
2) Kvalifikace rozhodčích EX 
3) Mladí perspektivní rozhodčí 
4) Školení rozhodčích 1. třídy 
5) Semináře rozhodčích v roce 2021 
6) Mezinárodní úsek  
7) Různé 

 

 

1) Složení nové KR-ČVS 2021-2024 a její cíle  
Na zasedání Výboru ČVS dne 9. 6. 2021 byla schválena nová komise rozhodčích 
ve složení: 
Martin Hudík – předseda KR 
Gesce : mezinárodní záležitosti, dočasně pověřen řízením delegátů ČVS 
  
René Činátl – místopředseda KR 
Gesce : projekty výchovy a podpory mladých a perspektivních rozhodčích s návaz-
ností na kraje, projekt rozhodčí minivolejbalu, projekty mentorování mladých roz-
hodčích 
  
Emil Velinov – sekretář KR 
Gesce : administrativa, kontakty s KR KVS, oblast PR ve vztahu k náboru nových 
rozhodčích 
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Antonín Pejpal  
Gesce : delegace EX-M a EX-Z 
  
Luboš Pecháček 
Gesce : statistiky, administrativa soutěží ČVS 
  
  
A dále spolupracující osoby (nejsou členy KR) :  
  
Martin Možnár  
Gesce : delegace Morava (mimo EX-M a EX-Z) a čárových rozhodčích 
  
Ladislav Sazama 
Gesce : delegace Čechy (mimo EX-M a EX-Z) a čárových rozhodčích 
  
Milan Labašta  
Gesce : výklady pravidel a školení 
 
 
 
KR ČVS 2021-2024 si nastavila následující cíle: 

- Zvýšit prestiž rozhodčích v rámci ČVS 
- Zlepšit podmínky pro rozhodčí v rámci ČVS z pohledu financování, odměňo-

vání 
- Vzdělávat mladé a perspektivní rozhodčí 
- Mentoring pro krajské a republikové rozhodčí 
- Zlepšit delegace rozhodčích a delegátů na republiková utkání 

  
 

   - 
2) Kvalifikace rozhodčích EX 

V souladu s platnými Kritérii rozhodla KR ČVS, že kvalifikace na listinu EX se bude-
konat v Chlumci nad Cidlinou 07.08.2021. KR ČVS požádá o výjimku Výbor ČVS 
pro rozhodčí na listině EX, kteří se umístili na 13. a 14, místě o prominutí účasti na 
kvalifikaci o EX z důvodu ukončení kariéry Luboše Pecháčka a úmrtí Tomáše Finka. 
KR ČVS navrhuje Výboru ČVS aby se kvalifikace o listinu EX zúčastnilo prvních 
šest rozhodčích z listiny A a zároveň navrhuje dva náhradníky v případě omluvy 
rozhodčích, dle kritéria hodnocení rozhodčích 2.1.2.1D.  
Vzhledem k tomu, že Jaromír Kořenek ukončil svou kariéru rozhodčího, budou oslo-
veni rozhodčí z listiny A, kteří se umístili na 1.-7. místě + dva náhradníci, kteří do-
stanou zelenou kartu. Do konce června obdrží dotyční pozvánku na kvalifikaci.  
 
Z důvodu pandemie COVID-19 byla ukončena většina soutěží. Z tohoto důvodu 
není možné realizovat kvalifikaci na listunu A. Vzhledem k tomu, že rozhodčí listiny 
A Jaromír Kořenek ukončil svou kariéru, bude mít listina A pro sezónu 2021-2022 
pouze jedenáct rozhodčích. 
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3) Mladí perspektivní rozhodčí 
KR ČVS osloví všechny aktuálně zařazené rozhodčí na tomto seznamu, zda budou 
mít zájem pískat na letním turnaji v Dřevěnicích ve dnech 31.07. a 01.08.2021. Po-
zvánka bude rozeslána do konce června 2021.  
Na základě nově vytvořené metodiky vzdělávání bude aktualizována listina per-
spektivních rozhodčích. 

 

 
4) Školení rozhodčích 1. třídy. 

KR ČVS se rozhodla uspořádat školení rozhodčích I.třídy v období srpen/záři 2021 
a v březnu 2022. Předsedové KR KVS budou osloveni, aby předložili návrhy mož-
ných kandidátů na tato školení. Komise rozhodčích hledá vhodná místa a konkrétní 
termíny na uspořádání školení, bude známo do konce června pro školení v roce 
2021. 

   
 
 

5) Semináře rozhodčích v roce 2021 

KR ČVS rozhodla, že předsezónní semináře pro sezónu 2021/2022 se pro listiny B, 
C, D a školitele uskuteční dne 4. 9. 2021 v Praze (pro Čechy) a Prostějově (pro 
Moravu). Pro listinu EX, A, TD EX a TD A se uskuteční v Ostravě v rámci mistrovství 
Evropy mužů dne 12. 9. 2021.  
Hlavní náplní seminářů v Praze a v Prostějově bude výklad nových pravidel a el. 
zápis. V Ostravě to budou nová pravidla a  video-challenge. KR ČVS požaduje po 
operátorech video-challenge zachovávat některé zajímavé herní situace, pro mož-
nost školení pro video rozhodčí. Dále KR ČVS připraví manuál/postup činností 
všech zainteresovaných v případě vyžádání si přezkoumání herní situace. Sekretář 
KR ČVS zajistí rezervace sálů v Praze a v Prostějově a M. Hudík v Ostravě. 

 
6) Mezinárodní usek 

KR ČVS nominuje Michaelu Hladišovu na turnaj MEVZA U19, který se bude konat 
od 1. do 4. července 2021 v Mariboru. 

 

7) Různé 

7.1. Schůze s předsedy KR jednotlivých krajů 
a) Předseda KR přestavil jednotlivým předsedům KR KVS složení nové KR ČVS 

na období 2021 – 2024 a stručně shrnul činnost KR ČVS v období od poslední 
schůze s KR ČVS.  

b) KR ČVS byla požádaná, aby provedla revizi kritérii pro výběr rozhodčích, kteří 
mohou být vysláni na mezinárodní kurz  

c) Dále předseda představil cíle nové KR ČVS. Jednou z těchto činností by mělo 
být zlepšení jména a postavení rozhodčích v rámci ČVS. KR bude usilovat o 
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podporu rozhodčích. Dalším z cílů nové komise je navázat a rozvíjet práci s per-
spektivními rozhodčími a zvyšovat počty rozhodčích, protože KR si uvědomuje 
nutnost vychovat nové rozhodčí a zároveň potřebu předávání zkušeností těmto 
rozhodčím od zkušených rozhodčích, kterých ubývá. 

d) Předseda KR ČVS informoval o rozpočtu KR ČVS pro rok 2021 Tento rozpočet 
mimo jiné obsahuje položku na podporů jednotlivých krajů. Jak čerpat tuto po-
ložku bude upraveno samostatným metodickým pokynem. Tato položka by 
měla být čerpána např. na školení nových rozhodčích, nákup materiálního za-
bezpečení pro tyto rozhodčí.  

e) Dále byl zjištěn zájem o školení rozhodčích I. třidy v jednotlivých krajích. Z dis-
kuze vyplynulo, že předběžně by se mohlo tohoto školení zúčastnit cca 10 roz-
hodčích. Proto KR ČVS začne připravovat urgentně školení rozhodčích I. třídy, 
které proběhne v období srpen-záři 2021 a v březnu 2022 

f) Dále byla KR informovaná o spolupráci Jihomoravského kraje se sportovním 
gymnáziem v Brně ohledně školení rozhodčích III. třídy v rámci výuky. Podobně 
Moravskoslezský kraj připravuje metodicky pokyn na mentorování rozhodčích 
v kraji a apeloval KR ČVS, aby vytvořila také metodický pokyn na školení mla-
dých a perspektivních rozhodčích pro krajské KR 

g) Následně jednotliví předsedové KR KVS hodnotili a shrnuli svoji činnost a před-
nesli své požadavky na KR ČVS.  

h) KR Praha představila svůj model a návrh financování mentorování mladých a 
perspektivních rozhodčích v krajích 

 
7.2. Různé  

KR ČVS upozorňuje na povinnost rozhodčích a delegátů na všech listinách uhradit 
svůj licenční příspěvek nejpozději do 1.8.2021 přes VIS. V případě, že licenční příspě-
vek nebude zaplacen, rozhodčí nebude delegován na utkání v sezóně 2021/2022. 
 
KR ČVS rozešle online dotazníky listině EX, A, B, C, D a čárovým rozhodčím ohledně 
spokojenosti a jejich zájmu pokračovat v pískání v nadcházející sezóně. Dotazníky bu-
dou odeslány do konce června. 
 
KR ČVS plánuje uskutečnit dvakrát školení čárových rozhodčích, 1x na Moravě a 1x 
v Čechách v období srpen- listopad 2021. Termíny budou upřesněny do 15.07.2021 
 

 

Úkoly: 

 Připravit statistiku, kolik km se průměrně najezdilo v sezóně 2020/2021-  

rozhodčí a delegáti. 

  odpovídají: Luboš Pecháček a Antonín Pejpal T: 30. 06. 2021 

 Předložit ke schválení Výboru ČVS seznam rozhodčích, kteří se zúčastní 
kvalifikace EX v Chlumci nad Cidlinou  

 odpovídá: Martin Hudík  T: 20. 06. 2021 

 Požádat AVOK-M o návrh 2 delegátů na kvalifikaci EX v Chlumci nad Cidli-
nou, dle Kritérií  
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 odpovídá: Martin Hudík  T: 30.06. 2021 

 

 Předložit návrh rozpočtu KR ČVS na rok 2022 
 odpovídá: Martin Hudík  T: 31. 08. 2021 

 Předložit návrh kritérii pro sezónu 2021/22 včetně příloh 
 odpovídá: Martin Hudík  T: 31. 07. 2021 

  Připravit a rozeslat  dotazník na všechny rozhodčí a delegáty v návaznosti 
na dotazník z roku 2020 

 odpovídají: René Činátl, Emil Velinov, Luboš Pecháček T: 30. 06. 2021 

 Zajistit místnosti pro semináře v Praze a v Prostějově     
 odpovídá: Emil Velinov T: 30. 06. 2021 

 Vytvořit propagační marketingové materiály na nábor nových rozhodčích 
 odpovídá: Emil Velinov T: 31.12. 2021 
 Organizovat a uskutečnit školeni rozhodčích I.třídy v roce 2021 
 Odpovídají: všichni z KR ČVS  T:30.09.2021 
 
 
 Organizovat a uskutečnit školeni čárových rozhodčích v roce 2021 
 Odpovídají: Emil Velinov, Martin Možnar, Ladislav Sazama 

 T:30.11.2021 

 Předložit návrh programů pro výchovu mladých a perspektivních rozhodčích  

 odpovídá: René Činátl T: 31. 07. 2021 

 

 Návrh aktualizace listiny mladých a perspektivních rozhodčích  

 odpovídá: René Činátl T: 31. 07. 2021 

  

 Připravit a předložit konstruktivní návrh na zvýšení odměny rozhodčích a 
delegátů ve všech republikových soutěžích od sezony 2022-2023 

 odpovídají: Martin Hudík a René Činátl T:31.10.2021 

 Aktualizovat listiny rozhodčích ve VISu pro sezonu 2021-2022, vzhledem ke 
kritériím po kvalifikaci na EX v Chlumci.  

  odpovídá: Emil Velinov T: 15.08. 2021 
   
 
 
 
 
 
 
Martin Hudík, v.r.   Emil Velinov, v.r. 
předseda KR ČVS  sekretář KR ČVS 

 


