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Zápis č.21/2021 
 zasedání KR ČVS 

konané dne 07. listopadu 2021 od 09:00  

 v zasedací místnosti ČVS    

Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 

Přítomní: René Činátl, Luboš Pecháček a Antonín Pejpal, Emil Velinov 

Omluven:  Martin Hudík 

Program:   
1. Úvod  
2. Čerpání rozpočtu KR ČVS za rok 2021   
3. Rozpočet KR ČVS 2022 a odměny rozhodčích od sezony 2022-2023  
4. Nová pravidla FIVB 2021-2024 překlad do CJ    
5. Průběžné delegace  
6. Organizace webinářů 
7. Vyhodnocení seminářů a termíny seminářů rozhodčích v roce 2022 
8. Školení rozhodčích I. třídy v březnu 2022 v Hradci Králové 
9. Listina mentorů a listina školitelů   
10. Revize seznamu video rozhodčích 
11. Kvalifikace rozhodčích v roce 2022 
12. Program mladí a perspektivní  
13. Příspěvky pro mladé a perspektivní rozhodčí v krajích 
14. Oblečení pro rozhodčí  
15. Aktualizace metodického pokynu pro čarové rozhodčí 
16. Kontrola zápisů utkání ČVS  
17. Propagace a nábor nových rozhodčích 
18. Mezinárodní úsek  
19. Různé 

 

1. Úvod – vzhledem k neúčasti předsedy KR ČVS Martina Hudíka z rodinných 
důvodů, vedl jednání místopředseda KR ČVS René Činátl. 
 

2. Čerpání rozpočtu KR ČVS za rok 2021 – z důvodu neúčasti předsedy KR 
ČVS byl tento bod posunut na příští jednání KR ČVS. 
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3. Rozpočet KR ČVS 2022 a odměny rozhodčích od sezony 2022-2023 – z dů-
vodu neúčasti předsedy KR ČVS byl tento bod posunut na příští jednání KR 
ČVS.  

 
4. Nová pravidla FIVB 2021-2024 překlad do CJ – stále probíhá překlad a revize 

do českého jazyka - Martin Hudík  
   

5. Průběžné delegace - Antonín  Pejpal informoval, že delegace jsou prováděny 
dle Kritérií a zadaných parametrů ze strany KR ČVS. Krátce shrnul vyhodnocení 
a přehledy po jednotlivých listinách, včetně průměrných kilometrů. Dále infor-
moval, že probíhá začleňování mladých a perspektivních rozhodčích na utkání 
EX-Z. V rámci zpětné vazby není problém s těmito delegacemi, a tudíž není 
nutné seznam rozhodčích nijak upravovat. 
Luboš Pecháček informoval, že delegace TD probíhají dle možností.  
René Činátl informoval a problémech s delegacemi na nižších soutěžích ve vy-
braných termínech. Za měsíc říjen bylo 67 utkání bez 2R a 26 utkání bylo zcela 
bez rozhodčích. Celkem neobsazených utkání. Nutno pro příští soutěžní období 
termínovou listinu komunikovat s komisí mládeže a STK, aby nedocházelo k 
regionální koncentraci turnajů, především u soutěží EX-KTI, EX-JRI a EX-JKY.   

 
6. Organizace webinářů – Emil Velinov a René Činátl informovali KR ČVS, že 

proběhl první webinář na téma Power úder. Poděkovaní patři lektorovi Vlastovi 
Kovářovi a moderátorům René Činátlovi a Emilovi Velinovi. Bylo konstatováno, 
že účast na webináři byla poměrně nízká celkem 34 rozhodčích z cca 180. 
V prosinci 2021 se zopakuje webinář na power úder pro TD – povinná účast 
všech delegátů.  
Na základě zaslaného dotazníků bude příště webinář zaměřen na správný po-
stup při používání tabletů v utkání. Webinář povede mezinárodní rozhodčí Jan 
Krtička a uskuteční se v lednu 2022. Informace bude zaslaná předem včetně 
video materiálů.  
 

7. Vyhodnocení seminářů a terminy seminářů rozhodčích v roce 2022 – KR 
konstatovala, že semináře listin B, C a D proběhli ve standardní podobě. Připo-
mínky byly vzneseny k formě semináře pro listiny EX, A, a TD, včetně vyhod-
nocení závěrečného testu. Předseda KR ČVS zašle správné výsledky testu roz-
hodčím na listině EX a A. 
Členové KR ČVS připraví návrh na zlepšení obsahové náplně semináře, jakož 
i jeho délku. 
Luboš Pecháček zašle seznam rozhodčích, kteří doposud nemají splněnu pod-
mínku napsání testu. Sekretář KR následně tyto rozhodčí vyzve k nápravě. 
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8. Školení rozhodčích I. třídy v březnu 2022 v Hradci Králové–  
Sekretář KRČVS osloví předsedy KR KVS a zjistí možné počty účastníků, jakož 
i termín konání turnaje v Hradci Králové. 

 
9. Listina mentorů a listina školitelů – z důvodu neúčasti předsedy KR ČVS byl 

tento bod posunut na příští jednání KR ČVS.  
 

  
10. Revize seznamu video rozhodčích - na základě požadavku delegačních pra-

covníků pro delegaci delegátů bylo konstatováno, že stávající listina video roz-
hodčích - Jaromir Antušak, Zdeněk Škoda, Martin Hudík, Jaroslav Švejda, Karin 
Zahorcová, Milan Labašta a Kamil Renčin, bude doplněna s následujícími 
jmena: Luboš Pecháček, Jiří Dziacký a Antonín Pejpal. 

 
11. Kvalifikace rozhodčích v roce 2022 – KR ČVS rozhodla, že kvalifikace o lis-

tinu B se uskuteční v Dřevěnici, kvalifikace o listinu A v Kojetíně a kvalifikace o 
listinu EX v Chlumci nad Cidlinou - definitivní informace o kvalifikacích, včetně 
termínů bude rozeslaná během ledna 2022. 

 
12. Program mladí a perspektivní – René Činátl informoval o stavu programu 

vzdělávání mladých a perspektivných rozhodčích. Konstatoval, že aktivita na 
některých KVS je nedostatečná a počet rozhodčích zařazených do jednotlivých 
programů neodpovídá nákladům poskytnutých KVS v předešlých letech. Infor-
mace o programu bude vyvěšena na webu CVF v sekci rozhodčích do konce 
roku 2021. Zároveň proběhne video setkání s předsedy KVS. 

  
13. Příspěvky pro mladé a perspektivní rozhodčí v krajích- byli projednané a 

schválené jednotlivé příspěvky pro výchovu a rozvoj mladých a perspektivních 
rozhodčí v krajích. Jednotlivé kraje budou osloveny sekretariátem ČVS oh-
ledně podepsání smlouvy s jednotlivými kraji. KR ČVS připraví metodiku pod-
pory pro jednotlivé kraje na rok 2022. 

 
14. Oblečení pro rozhodčí- sekretář KR ČVS informoval o nedostatku oblečení 

rozhodčích pro extraligu (bílé triko). Sekretář KR ČVS zjistí aktuální zásoby ob-
lečení pro ostatní soutěže (modré triko) a vytvoří novou objednávku oblečení 
pro rozhodčí na rok 2022. 

  
15. Aktualizace metodického pokynu pro čarové rozhodčí – KR ČVS konstato-

vala, že metodický pokyn pro čárové rozhodčí je dostatečný. Nicméně do konce 
roku všichni členy KR ČVS provedou revizi metodických pokynů vydaných KR 
ČVS. Sekretář KR ČVS připraví soupis všech vydaných metodických pokynů. 
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16. Kontrola zápisů utkání ČVS – kontrola zápisů z utkání probíhá průběžně a 
případně srážky do hodnocení bude zaneseny za období září až prosinec 2021.  

 
17. Propagace a nábor nových rozhodčích- sekretář KR ČVS představil návrh 

plakátu na nábor nových rozhodčích. KR ČVS konstatoval, že je potřeba „ná-
borový“ leták dopracovat a využít zkušenosti z jednotlivých krajů. 

 
18. Mezinárodní úsek – z důvodu neúčasti předsedy KR ČVS byl tento bod posu-

nut na příští jednání KR ČVS.  
 

19. Různé  
 

a) René Činátl informoval, že AVOK Z inicioval aktivitu na zvýšení počtu roz-
hodčích. AVOK Z schválil, že každý extraligový klub žen dodá 10 zájemců 
na školení III. třídy rozhodčích v roce 2022. První kandidáty již např. dodal 
Olymp Praha na školení rozhodčích pořádaných PVS v listopadu. KR ČVS 
konstatuje, že je zde nutná koordinace školení s jednotlivými KR KVS.  

b) René Činátl informoval, že delegační pracovníci připravili požadavky na 
úpravu VISu. Dané úpravy projedná René Činátl s generálním sekretářem 
ČVS. 

c) KR ČVS schválila návrh na sjednocení odměn čárových rozhodčích v sou-
těžích EX-M a evropských pohárech na 550,- Kč / utkání. Návrh bude před-
ložen ke schválení Výboru ČVS. 

d) KR ČVS provedla revizi uložených úkolů. 
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Úkoly: 
 
do 30.11.2021 zveřejnit program a model pro mladé a perspektivní rozhodčí  
René Činátl 
 
15.12.2021 Doplnění listiny video rozhodčích ČVS 
Martin Hudík a Luboš Pecháček 
 
do 15.12.2021 Informace o čerpání rozpočtu KR ČVS za rok 2021 
Martin Hudík 
 
do 31.12.2021 
Zveřejnění na webu CVF a sociálních sítích leták na nábor nových rozhodčích 
Emil Velinov  

 
do 22.12.2021 Kontrola zápisů z utkání ČVS září-prosinec 2021 
Luboš Pecháček a Emil Velinov 
 
do 22.12.2021 Projednat požadavky od delegačních pracovníků na úpravy 
VISu  
Martin Hudík a René Činátl 
 
do 22.12.2021 Předložit Výboru ČVS návrh na sjednocení odměny čárových 
rozhodčích na utkání EX-M, EX-Z a CEV utkání na území ČR 
Martin Hudík  
 
do 22.12.2021  
Aktualizace všech metodických pokynů vydaných KR ČVS  
Všichni 
 
do 22.12.2021 
Nové pravidla FIVB 2021-2024 revize textu v CJ 
Martin Hudík 
 
do 30.01.2022 
Zveřejnění na web CVF v sekci rozhodčích informace o termínech kvalifikací 
rozhodčích v roce 2022 
Martin Hudík 
 
do 15.12.2021 
realizovat webinář pro TD na téma Power úder 
Emil Velinov, Martin Hudík 
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do 20.1.202 
realizovat webinář pro rozhodčí a TD na téma postup při používání tabletů 
René Činátl, Emil Velinov, Martin Hudík 
 
do 15.12.2021 
Oslovit předsedy KR KVS a zjistit počet zájemců o školení I. třídy 
Emil Velinov 
 
do 15.1.2022 
Objednat doplnění oblečení pro všechny soutěže ČVS 
Emil Velinov 
 
 

 
  
 
Martin Hudík, v.r.   Emil Velinov, v.r. 
předseda KR ČVS  sekretář KR ČVS 
 


