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ÚVOD 

Tento předpis definuje práva a povinnosti rozhodčích a delegátů zařazených na 
výkonnostních 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, organizované 
a spolupořádané ČVS na území  ČR.  Všechny  uvedené  soutěže  deleguje  KR ČVS na 
základě rozpisu soutěže  či  požadavku  odpovědných  pracovníků  ČVS. KR ČVS má 
jediná právo delegovat či odebrat přidělenou delegaci. 

 

Tento předpis SR ČVS (dále jen „Předpis“) stanovuje: 
 

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

b) pravidla a zásady hodnocení rozhodčích na listinách ČVS, kvalifikace, sestupy, po- 
stupy 

c) zásady pro delegování rozhodčích v mistrovských a nemistrovských soutěžích ČVS 
soutěžích (EX-M, EX-Z, ČP - M,Ž) 

d) postupy při porušování STP 
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) srážky při porušování STP 
 
 

 

Použité zkratky: 
 

AVOK 
CEV 

………………. 
………………. 

Asociace volejbalových klubů 
Evropská volejbalová federace 

ČP ………………. Český pohár 
ČR ………………. Čárový rozhodčí 
ČVS ………………. Český volejbalový svaz 
DK ………………. Disciplinární komise 
EX ………………. Extraliga 
FIVB ………………. Mezinárodní volejbalová federace 
KR ……………….. Komise rozhodčích 
KVS ………………. Krajské volejbalové svazy 
MEVZA ………………. Volejbalová asociace pro Střední Evropu 
MKR ………………. Mezinárodní kurz rozhodčího 
MR ………………. Mezinárodní rozhodčí 
SR ………………. Správní rada 
STP ………………. Sportovně technické předpisy 
ZK ………………. Zelená karta 
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 DELEGÁTI ČVS 

Členění delegátů ČVS je dáno interním předpisem KR ČVS a jejich schválení 
pro příslušné soutěžní období podléhá schválení SR ČVS. 

Hodnocení delegátem listiny „A“ a „B“ může být uskutečněno ve všech mistrov- 
ských i nemistrovských soutěžích řízených či spolupořádaných ČVS. 

 

 

1. Listiny delegátů ČVS 
 

1.1 Listina „A“ 
Max. 18 delegátů ČVS, kteří jsou oprávněni vykonávat svou funkci a hodnocení 
rozhodčích ve všech soutěžích ČVS, především EX - M,  finálových turnajích ČP 
a kvalifikacích pro listinu EX  
 
Podmínky zařazení na listinu: 

 

a) Minimální věková hranice pro zařazení na listinu je 40 let. 

b) Nesmí být aktivním rozhodčím na listině „EX“ a „A“ 

c) Minimálně 5 let praxe jako rozhodčí listiny „EX“ nebo „A“ nebo minimálně 5 
let jako delegát listiny „B“. 

d) Zúčastnit se semináře a úspěšně absolvovat test z pravidel volejbalu a sou- 
těžního řádu. 

 

1.2 Listina „B“ 
Max. 17 delegátů ČVS, kteří jsou oprávněni vykonávat svou funkci a hodnocení 
rozhodčích ve všech soutěžích ČVS vyjma EX - M a EX Z 

Jedná se převážně o rozhodčí listiny „EX“ a rozhodčí Listiny „A“ 

Rozhodčí listiny „EX“, který je delegátem Listiny „B“ nesmí hodnotit rozhodčí 
Listiny “EX“ 

Rozhodčí listiny „A“, který je delegátem Listiny „B“ nesmí hodnotit rozhodčí 
Listiny “EX“ a Listiny „A“ 

Delegát listiny „B“ je oprávněn a musí splňovat : 

a) Minimální věková hranice pro zařazení na listinu je 35 let. 

b) Minimálně 2 roky praxe (kontinuálně) na listině „EX“ nebo 4 roky na listině „A“ 

c) Zúčastnit se semináře a úspěšně absolvovat test z pravidel volejbalu a 
soutěžního řádu. 
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LISTINY ROZHODČÍCH, SESTUPY A POSTUPY, 
VYŘAZENÍ 

Členění rozhodčích je dáno prováděcím předpisem „Školení rozhodčích a školi- 
telů v ČVS“ ke směrnici č. 08/2011 (včetně aktualizace č. 03/2016). 

Pro zařazení na listiny rozhodčích ČVS je základní podmínkou být rozhodčím I. 
třídy (vyjma listin „D“, kde je podmínkou být rozhodčím alespoň II. třídy) a dále 
splnit odborné předpoklady a podmínky dané tímto předpisem. 

Pro zařazení na listinu ČR je podmínkou být rozhodčím minimálně II. třídy a ab- 
solvovat praktické školení. 

Pro zařazení rozhodčího na příslušnou listinu je rozhodující datum narození, 
hranicí je 1. 1. příslušného roku včetně. 

Rozhodující datum pro danou horní věkovou hranici je rozhodující dosažený věk 
v daném roce. 

 

2. Listiny rozhodčích ČVS 
 

2.1 Listina „EX“ 

 Celkem 14 rozhodčích oprávněných řídit všechny soutěže ČVS a výhradně EX M 
na pozici 1. rozhodčího  

 a) Horní věková hranice pro listinu EX M je 58 let 

- Rozhodčí, který v kalendářním roce, kdy je zahájeno nové soutěžní 
období, již dovršil nebo dovrší 58 let, nemůže dále setrvat pro dané 
soutěžní období na této listině a musí být z této listiny vyřazen v souladu 
s těmito „Kritériemi…“ 

 b) Věková Hranice pro postup na listinu EX M je 50 let 

c) Rozhodčí listiny „EX“ je povinen při splnění všech podmínek dle bodu 1.2. 
tohoto předpisu vykonávat funkci delegáta listiny „B“ a zejména pro soutěže 
EX Ž.  

 

2.1.2 Sestupy, vyřazení a účast v kvalifikacích pro listinu „EX 
a) není přímý sestup z listiny  
b) rozhodčí, kteří se umístili na 13. a 14 místě v hodnocení rozhodčích na této 

„Listině“ za předchozí soutěžní období, se musí zúčastnit kvalifikace o setrvání 
na listině „EX“. 

c) v případě, že se na 13. až 14. umístí rozhodčí, který (ří) musí být pro 
následující soutěžní období vyřazen(i) z této listiny (čl. 2.1 odst. a) těchto 
„Kritérií…“)  pak se kvalifikace o setrvání na listině zúčastní o tento počet 
rozhodčích z listiny EX méně 

d) rozhodčí listiny „EX“, který v daném kalendářním roce dovrší věkovou hranici 
pro tuto listinu (čl. 2.1, odst. a)) je vyřazen z „Listiny EX“ a nově je zařazen na 
Listinu „B“ či Listinu lektorů.  
Rozhodčí, který je z důvodu „věku“ vyřazen z listiny EX je automaticky 
zařazen pro následující období na Listinu delegátů ČVS „A“, za předpokladu 
splnění podmínek v čl. 2.1 těchto „Kritérií…“ 
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2.1.2.1Kvalifikace pro listinu EX 

a) kvalifikace o listinu „EX“ probíhá formou 1 kvalifikačního turnaje; kvalifikační 
turnaj je “přípravný“ turnaj EX družstev před zahájením soutěží; turnaj určí po 
dohodě KR ČVS s AVOK-M, příp. ČVS 

b) rozhodčí, kteří se v konečném hodnocení celé kvalifikace umístí na 1. a 2. 
místě mají právo být zařazeni pro následující období na listinu „EX“  

c) hodnocení na kvalifikačních turnajích rozhodčích se provádí delegáty listiny 
„A“ s tím, že dva (2) delegáty si určí AVOK-M a dva (2) delegáty určí předseda 
TD. Pokud AVOK-M neurčí na vyzvání  předsedy TD dva (2) delegáty, tak 
budou tito delegáti následně vybráni předsedou TD  

 Kvalifikační turnaje musí proběhnout nejpozději do konce srpna daného 
roku (turnaje pořádané extraligovými družstvy nebo ČVS) 

d) KR ČVS může v případě nenaplnění počtu míst kvalifikace (z důvodu omluv 
rozhodčích) udělit potřebný počet zelených karet tak, aby došlo k navýšení 
počtu rozhodčích v kvalifikaci na původní počet. Zelené karty se udělují 
rozhodčím z listiny A. 

 

2.2 Listina „A“ 

Celkem 14 rozhodčích oprávněných řídit všechny soutěže ČVS (nutno dodržovat 

podmínky pro delegování jednotlivých soutěží daná těmito „Kritériemi …“)  

a) Horní věková hranice pro listinu „A“ je horní věková hranice 55 let 

- Rozhodčí, který v kalendářním roce, kdy je zahájeno nové soutěžní 
období, již dovršil nebo dovrší 55 let, nemůže dále setrvat pro dané 
soutěžní období na této listině a musí být z této listiny vyřazen v souladu 
s těmito „Kritériemi…“ 

b) Věková hranice pro postup na listinu „A“ je 47 let. 
c) Rozhodčí listiny „A“ je povinen při splnění všech podmínek dle bodu 1.2. 
tohoto předpisu a zařazení na Listinu delegátů „B“, vykonávat funkci delegáta 

listiny „B“. V případě neplnění této povinnosti, má právo KR pozastavit 
rozhodčímu činnost na listině „A“ 

 
2.2.3 Sestupy, vyřazení, zařazení a účast v kvalifikacích pro listinu „A“ 

a) není přímý sestup z této listiny 

b) rozhodčí, kteří se umístili v celkovém hodnocení (po ukončení soutěžního 
období) na 11. až 14. místě, mají právo se zúčastnit kvalifikace o udržení na 
listině „A“ za předpokladu, že splňují podmínky čl. I2.2 odst. a) a b) těchto 
„Kritérií…“ 

c) Rozhodčí, kteří se v hodnocení listiny „A“ za dané soutěžní období umístili na 
1. až 4. místě mají právo se zúčastnit kvalifikace pro zařazení na listinu „EX“ 
za předpokladu, že splňují podmínky čl. 2.1 odst. a), b) těchto „Kritérií…“ 

d) Rozhodčí, který pro následující soutěžní období nesplňují podmínku čl. 2.2 
odst. a) je vyřazen „pro věk“ z listiny a je nově zařazen na listinu „B“ či 
„lektorů“. 

e) KR ČVS může v případě nenaplnění počtu míst kvalifikace (z důvodu omluv 

rozhodčích) udělit potřebný počet zelených karet tak, aby došlo k navýšení 
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počtu rozhodčích v kvalifikaci na původní počet. Zelené karty se udělují 
rozhodčím z listiny B. 

V případě, že „pro věk“ nebo z jiných důvodů končí na listině jeden či více 
rozhodčích, pak se o tento počet rozhodčích snižuje počet účastníků kvalifikace. 

 

 

2.3 Listina „B“ 
 

Celkem max.60 rozhodčích oprávněných řídit všechny soutěže ČVS mimo EX-M 
a EX-Z (u rozhodčích zařazených do programu „výchovy a vzdělávání“ může KR 
ČVS povolit výjimku řízení soutěží v EX–Ž jako 2. rozhodčí). 

a) Horní věková hranice pro listinu „B“ je 64 let. 

b) Věková hranice pro postup na listinu „B“ je max. 58 let. 

 
2.3.1 Postupy, sestupy, a účasti v kvalifikacích 

a) není přímý postup z Listiny „B“ na Listinu „A“ 
b) Rozhodčí, kteří se umístili v hodnocení listiny „B“ na 1.- 6. místě, se mají právo 

zúčastnit kvalifikace o zařazení na listinu „A“ za předpokladu, že splňuje bod II.2 
b) těchto „Kritérií…“ 

c) Rozhodčí, kteří se v hodnocení umístili na posledních 4 místech listiny „B“ 
sestupují přímo na listinu „C“. 

d) Rozhodčí, kteří se v hodnocení umístili na 8. až 5. místě od konce listiny „B“, 
se mají povinnost zúčastnit kvalifikace o udržení na listině „B“. 

e) Rozhodčí, kteří v daném kalendářním roce dovrší horní věkovou hranici pro 
tuto listinu, tj. 64 let, sestoupí na listinu „C“. 

f) V případě, že pro „věk“ nebo z jiných důvodů končí na listině jeden či více 
rozhodčích, pak z této listiny sestoupí o tento počet rozhodčích méně s tím, že 
vždy sestoupí rozhodčí na posledním a předposledním místě v hodnocení na 
listině „B“. 

g) KR má právo zrušit kvalifikaci o postup na listinu „B“ s ohledem na 
nenaplněnost dané listiny. 

h) KR ČVS má právo rozhodnout o změkčení ustanovení bodů 2.3.1, písmena 
c) a d) za předpokladu, že není listina „B“ naplněna. Toto ustanovení se netýká 
rozhodčích, jenž skončili na sestupových místech z důvodu porušení STP a dále 
z důvodu udělení postihů ze strany KR ČVS. 

i)  KR ČVS může v případě nenaplnění počtu míst kvalifikace (z důvodu omluv 
rozhodčích) udělit potřebný počet zelených karet tak, aby došlo k navýšení 

počtu rozhodčích v kvalifikaci na původní počet. Zelené karty se udělují 
rozhodčím z listiny C. 

 

 
 

2.4 Listina „C“ 

Celkem cca 150 rozhodčích. Rozhodčí na dané listině jsou rozděleni do skupin 
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dle krajů a jsou oprávněni řídit všechny soutěže ČVS mimo: EX-M,Z; 1-M; EX- 
JRI. 

a) Horní věková hranice pro listinu „C“ je 68 let. 

b) Věková hranice pro zařazení na listinu „C“ je max. 55 let. 

 
2.4.1 Postupy, sestupy a účast v kvalifikacích 

a) Rozhodčí, kteří se v hodnocení celkové listiny „C“ umístili na posledních 5 
místech, sestoupí přímo na listinu rozhodčích KVS. 

b) KR ČVS (např. z důvodu nenaplnění počtu rozhodčích na této listině) má právo 
rozhodnout o zmírnění ustanovení 2.4.1 písmena a) a ponechat rozhodčí na 
této listině; toto ustanovení se netýká rozhodčích, jež skončili na sestupových 
místech z důvodu porušení STP a dále z důvodu udělení postihů KR ČVS. 

c) Rozhodčí, kteří v daném kalendářním roce dovrší horní věkovou hranici pro 
zařazení na tuto listinu, tj. 68 let, jsou zařazeni na příslušnou listinu KVS. 

d) KR ČVS může udělit pro účast v kvalifikaci o listinu B až 6 zelených karet 

e) KR ČVS má právo nepozvat na kvalifikaci rozhodčího, který se umístil na 
1.místě listiny “C“ daného kraje (v krajích, kde je více jak 10 rozhodčích na 
listině „C“ na 1. nebo 2.místě), pokud tento rozhodčí v předchozím roce odmítl 
svoji účast na kvalifikace o listinu „B“. V tomto případě bude pozván druhý 
rozhodčí v pořadí (v krajích, kde je více jak 10 rozhodčích na listině „C“ třetí), 
který splňuje podmínky dle těchto „Kritérií…“ 

f) Na listinu „B“ není přímý postup z listin „C“. 

g) Rozhodčí, kteří se umístili v hodnocení na 1. a 2. místě příslušné krajské lis- 
tiny „C“, mají právo se zúčastnit kvalifikace o zařazení na listinu „B“ za před- 
pokladu, že splňují všechny požadavky bodu II.3. V případě, že tomu tak ne- 
ní, má právo na účast v kvalifikaci další v pořadí splňující všechna předepsa- 
ná kritéria dle bodu 2.3. 

h) Na krajských listinách „C“, kde je menší počet rozhodčích než 10, má právo 
účasti v kvalifikaci pouze 1 rozhodčí. 

i) Na  listinu  „B“  postoupí  rozhodčí z kvalifikace v souladu   s bodem 2.3.1 
těchto „Kritérií…“ 

j) Na listinu „C“ mohou být rozhodčí zařazeni přímo z listin rozhodčích KVS na 
základě dosahovaných výsledků, doporučení KR KVS a především podle 
potřeb KR ČVS 

 
 

2.5 Listina „D“ 

Rozhodčí oprávněni řídit pouze soutěže ČVS a to 2-Z a EX-KTI v pozici 
2.rozhodčího a dále 1-JKY, 1-JRI, 1-KKY a žactva. 

 

a)  Horní věková hranice pro listinu „D“ je 38 let. 

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

2.5.1 Postupy, zařazení, sestupy  
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a) Zařazování, vyřazování, počet a regionální členění rozhodčích v rámci této 
listiny je dáno rozhodnutím a potřebami KR ČVS dle návrhů KR KVS a v 
souladu   s prováděcím předpisem KR ČVS. 

 
b) Na listiny „C“ se postup provádí zařazením rozhodčích z listiny „D“ formou 

„rozhodnutí“ KR ČVS 

2.6 Listina - lektor 

Max. 10 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). 

Na této listině jsou zařazeni rozhodčí, kteří jsou zároveň delegáty ČVS a působí 
jako rozhodčí – lektor. Jedná se především o bývalé mezinárodní a extraligové 
rozhodčí, kteří působí jako lektoři ve výchově mladých rozhodčích. Tito rozhod- 
čí nejsou hodnoceni. 

a) Horní věková hranice pro listinu „b“ je 65 let. 

b) Minimálně 5 let na listině „A“ nebo 3 roky jako rozhodčí listiny „EX“ 
 

2.7 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 či MEVZA na území ČR. 

a) Horní věková hranice pro listinu „ČR“ je 65 let. 

b) Minimální věková hranice je 18 let 

Zařazování na listinu ČR provádí KR ČVS a za tímto účelem může organizovat 
nábor nových ČR formou praktických školení. 

2.8 Závěrečná ustanovení k „Listinám“ 

a) pokud se rozhodčí nemůže zúčastnit kvalifikace o zařazení na listinu vyšší    z 
rodinných či jiných objektivních důvodů (zásah „vyšší moci“ apod.), pak mu 
může KR ČVS ponechat právo pro účast v následujícím soutěžní období za 
podmínky, že nebude potrestán DK nebo neskončí na listině na místech 
určené pro sestup z dané listiny; účast rozhodčího v kvalifikaci je nad rámec 
stanovených účastníků tímto předpisem. 

b) ustanovení bodu II.8 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 kvalifikaci o listinu „B“ až dvě zelené karty (ZK) 
pro vybrané rozhodčí. Zelené karty mohou být uděleny perspektivním 
rozhodčím. Návrh KR ČVS podléhá schválení SR ČVS. 

d) Pro postup na vyšší listinu nebo účast v kvalifikaci musí rozhodčí splnit 
následující podmínku: 

- mít alespoň 8 hodnocení z utkání za soutěžní období 

 

SEMINÁŘE A HODNOCENÍ ROZHODČÍCH 
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3.1 Semináře 
 

KR ČVS pořádá jednou za rok zpravidla před zahájením nového soutěžního 
období odborné teoretické semináře pro všechny rozhodčí zařazených na 
listinách ČVS. 

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

Součástí těchto odborných seminářů jsou odborné písemné testy dle bodu III.2.1 
tohoto předpisu a dále informace o změnách ve STP včetně informací o nových 
předpisech 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 nejbližším možném 
termínu. 

U rozhodčích, jejichž nepřítomnost na semináři je způsobena dlouhodobou 
absencí (nemoc, pracovní cesta apod.), bude stanoven náhradní termín až po 
ukončení jejich absence. 

Neúčast na semináři bude hodnocena dle sazeb v interním sazebníku. 
 

3.2 Hodnocení rozhodčích 
 

3.2.1 Hodnocení odborné připravenosti pro dané soutěžní období 
 

Hodnocení je prováděno absolvováním písemného testu z pravidel volejbalu 
a soutěžního řádu (dále jen test); 

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

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 příslušné 
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. 

 
3.2.1.1 Hodnocení testu 

 

a) test se skládá z 25 otázek; celkový počet správných odpovědí je 100 (správ- 
ně označených a neoznačených); 

b) za každou správnou odpověď je 1 bod, tj. maximální počet dosažených bodů 
je 100 bodů; 

c) minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je: 
- listina „A“ 90 bodů 
- listina „B“ 85 bodů 
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- listina „C“ 80 bodů 
- listina „D“ 80 bodů 

 
d) za dosažení 100 bodů z testu je rozhodčímu započítáno 10 bodů do celkového 

hodnocení pro dané soutěžní období; 

e) za každý 1 bod, který rozhodčímu chybí do 100 bodů, je rozhodčímu 
odečtena hodnota ve výši 0,007 z celkové hodnoty 10 a výsledná hodnota 
bude rozhodčímu započtena do celkového hodnocení pro dané soutěžní 
období; 

f) opakuje-li rozhodčí test z důvodu nesplnění stanoveného limitu minimálního 
počtu bodů pro danou listinu, je pro celkové hodnocení vždy započítána 
výsledná hodnota bodů dosažená v základním, tj. při „prvním“ testu. 

 

3.3 Srážky s vlivem na hodnocení rozhodčích 
 

3.3.1 Nedostupnost 

a) Rozhodčí má povinnost uvést svou nedostupnost do elektronického systému 
VIS a průběžně ji aktualizovat (rozhodčí listin „A“ a „B“ v průběhu celého 
kalendářního roku), jedná se o všechny termíny nedostupnosti. 

b) Rozhodčí, který v důsledku neprovedení aktualizace své nedostupnosti 
odmítne jakoukoliv delegaci, bude za každý takovýto jednotlivý případ 
potrestán srážkou dle interního sazebníku. 

c) Uvedení počtu termínů nedostupnosti, bez povinnosti zdůvodnění, je rozhod- 
čímu limitováno v soutěžním období pro:  

 rozhodčí listiny „EX“ – maximálně 8 termínů 

 rozhodčí listiny "A" - maximálně na 8 termínů, 

rozhodčí ostatních listin - maximálně na 12 termínů. 

Uvedení každé další nedostupnosti nad rámec dané tímto bodem musí být 
řádně zdůvodněn. 

d) Pokud bude u některého rozhodčího či rozhodčích docházet opakovaně k 
porušování ustanovení výše uvedeném, může KR ČVS udělit rozhodčímu 
srážku dle interního sazebníku či jej z listiny vyloučit. 

3.3.2 Kontrola zápisu z utkání  

Každá chyba v zápise o utkání či nesplnění povinností rozhodčího budou hod- 
noceny srážkou z celkového hodnocení dle interního sazebníku KR ČVS, který 
je zveřejněn na webu ČVS. 

 

3.4 Hodnocení výkonu funkce rozhodčího 

Hodnocení praktické dovednosti rozhodčích v soutěžích ČVS v daném soutěž- 
ním období se provádí dvěma způsoby: 

a) hodnocení trenéry; 

b) hodnocení delegáty ČVS. 
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3.4.1 Hodnocení trenéry 

Hodnocení trenéry se provádí ve všech soutěžích ČVS kategorie 
dospělých M a Ž s výjimkou soutěží EX-M,Z a 1-M 

Metodika hodnocení trenéry je upravena v rozpisu soutěže. 

KR ČVS provádí evidenci těchto známek prostým součtem hodnocení 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 

 
3.4.2 Hodnocení rozhodčích delegáty ČVS 

Hodnocení rozhodčích (dále jen „hodnocení“) delegáty ČVS se provádí přede- 
vším v soutěžích EX-M, EX-Ž, 1M, EX-JRI a finálových turnajích ČP-M,Ž. 

Delegát ČVS může být delegován na jakékoliv utkání řízené ČVS dle rozhodnu- 
tí KR ČVS. V případě účasti delegáta ČVS listiny „A“ či „B“ je rozhodčí hodno- 
cen delegátem utkání, nikoliv dle bodu 3.4.1, trenéry. 

Způsob a evidence hodnocení se řídí podle stanovené metodiky vypracované KR 
ČVS. 

Hodnocení rozhodčích provádí delegát ČVS elektronicky do 3 dnů od ukončení 
hodnoceného utkání. 

Hodnocení je zasláno KR ČVS a to na e-mail: skoda@cvf.cz; nebo 
z.skoda17@seznam.cz; a dotčeným rozhodčím 

 

3.5 Způsob výpočtu celkového hodnocení 

V tomto bodě je stanoven způsob výpočtu celkového hodnocení za dané sou- 
těžní období pro dané listiny. 

 
3.5.1 Listina „EX“ 

Hodnocení je provedeno prostým součtem jednotlivých hodnotících kritérií 

- výsledku testu; 

- průměrného hodnocení od delegátů ČVS listiny „A“ ve všech mistrovských i 
nemistrovských soutěžích (EX-M a EX-Z, finálové turnaje ČP M,Ž) 

- součtu srážek ze všech utkání 
 
3.5.2 Listina  „A“ 

Hodnocení je provedeno prostým součtem jednotlivých hodnotících kritérií 

- výsledku testu; 

- průměrného hodnocení od delegátů ČVS listiny „A“ a „B“ ve všech 
mistrovských i nemistrovských soutěžích (EX M, EX Ž, 1-M). 

- součtu srážek ze všech utkání  

 

mailto:z.skoda17@seznam.cz
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3.5.3 Listina „B“ 

Hodnocení je provedeno prostým součtem jednotlivých hodnotících kritérií 

- výsledku testu 

- průměrného hodnocení od delegátů ČVS listiny „A“ a „B“ ve všech 
mistrovských i nemistrovských soutěžích  

- součtu srážek ze všech utkání. 

3.5.4 Listina „C“ 

Hodnocení je provedeno prostým součtem jednotlivých hodnotících kritérií 

- výsledku testu  

- průměrného hodnocení od trenérů  

- součtu srážek ze všech utkání 

 
3.5.5 Listina „ČR“ 

Hodnocení je určeno: 

 známkou dosaženou od delegátů ČVS u soutěže EX-M a EX-Z s tím, že při 
obdržení známky „2“ či opakovaně známky „3“ bude rozhodčímu pozastavena 
činnost nebo může být z listiny ČR vyřazen. 

 
 
 
 

 

ZÁSADY DELEGOVÁNÍ V SOUTĚŽÍCH EX-M, EX-Ž a 
ČP- M, Ž 

EX-M, EX-Ž a finálové turnaje ČP M a Ž, jsou nejvyšší mistrovské a nemistrov- 
ské soutěže ČVS v kategorii dospělých a jsou zároveň hlavním nositelem pro- 
pagace volejbalu a marketingových zájmů mediálních partnerů ČVS. 

KR ČVS musí při provádění delegací dbát, aby respektovala předem stanovené 
zásady a pravidla, které vytváří vyváženost potřeb KR ČVS a AVOK M,Ž 

Delegaci rozhodčích provádí a zajišťuje předseda KR ČVS nebo jím pověřený 
člen KR ČVS 

Delegační pracovník KR ČVS má právo ve výjimečných případech pro zajištění 
delegací EX M a EX Z  využít možnosti delegovat i rozhodčí nad rámec těchto 
kritérií 

 

4. Delegace soutěží EX-M a EX-Ž 
 

4.1 Soutěž EX M 
4.1.1 Základní část EX M 

a) v soutěži EX M  může být delegován na pozici 1. rozhodčího rozhodčí 
z listiny „EX“ nebo rozhodčí listiny „A“ za předpokladu, že v daném soutěžním 
období odřídil 2 utkání v EX-M na pozici 2.rozhodčího a v daném zápase 
bude 2. rozhodčí rozhodčí listiny „EX“  .   
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4.1.2 Předkolo a play-off EX-M 

a) Předkolo a play-off utkání rozhodují pouze rozhodčí z listiny „EX“  

b) pro předkolo a první kolo (čtvrtfinále) play-off budou delegováni rozhodčí 
z listiny EX. 

c) pro druhé kolo (semifinále) play-off budou rozhodčí delegování takto: 

- min. 6 rozhodčích listiny „EX“ dle dohody mezi družstvy, kterých se to týká  

d) pro utkání 3. kolo play-off takto: 

- o 3. místo min. 5 rozhodčích listiny „EX“ dle dohody družstev, kterých se to 
týká  

e) o 1. místo min.5 rozhodčích listiny „EX“ dle dohody družstev, kterých se to týká 

 

V případě II. a III. kola play-off se družstva musí shodnout v delegacích pro jednotlivá 
utkání (v případě, že družstva nebudou schopna dojít ke shodě doplní KR ČVS do počtu 6 
resp. 5 rozhodčích daný počet rozhodčích dle aktuálního pořadí listiny „EX“ po skončení 
čtvrtfinálových resp. semifinálových sérií – s výjimkou vetovaných rozhodčích jedním 
z družstev) 

 

4.2 Soutěž EX Ž 

4.2.1 Základní část a nástavbová část soutěže EX Ž 

a) v soutěži EX Ž může být delegován na pozici 1. rozhodčího rozhodčí z listiny 
„EX“ nebo rozhodčí listiny „A“ 

b) pro utkání EX Ž jsou především na pozici 2. Rozhodčího delegováni rozhodčí 
z listiny „A“ 

c) v případě delegační nouze může delegační pracovník KR ČVS pro delegace EX 
Ž  využít možnost delegovat rozhodčí nad rámec ustanovení bodů 4.2.1 a) a b) 

 

4.2.2 Play-off EX-Ž 

a) pro první kolo (čtvrtfinále) play-off budou delegováni na pozici 1. rozhodčího 
rozhodčí Listiny „EX“ a rozhodčí z listiny „A“  

b) pro druhé kolo (semifinále) play-off budou delegováni rozhodčí takto: 

- min. 6 rozhodčích listiny „EX“ nebo „A“ dle dohody družstev, kterých se to 
týká  

c) pro utkání 3. kolo play-off takto: 

- min. 5 rozhodčích listiny „EX“ nebo „A“ dle dohody družstev, kterých se to  

týká  

 

V případě II. a III. kola play-of se družstva musí shodnout v delegacích pro 
jednotlivá utkání (v případě, že družstva nebudou schopna dojít ke shodě nebo 
se rozhodčí budou shodovat s výběrem pro EX-M, doplní KR ČVS do počtu 6 
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resp. 5 rozhodčích daný počet rozhodčích dle aktuálního pořadí listiny „EX“ po 
skončení čtvrtfinálových resp. semifinálových sérií – s výjimkou vetovaných 
rozhodčích jedním z družstev) 

 
4.3 Delegace finálových turnajů ČP M a Ž 

Delegace na finálová utkání ČP M a ČP Ž provádí delegační pracovník KR ČVS 
z listiny rozhodčích „EX“ na základě průběžných výsledků hodnocení k datu 
delegace. 

Pouze rozhodčí, kteří jsou na průběžném 1. až 8. místě listiny „EX“, mohou být 
delegováni pro tato utkání. 

 
4.4 Delegace ČR 

a) v soutěží EX–M jsou delegováni vždy 2 ČR (na 2. a 3. kolo play-off mohou 
být delegováni 4 ČR)  

b) TV utkání a utkání s použitím systému Challenge jsou bez ČR 

c) v soutěži EX-Ž jsou delegováni 2 ČR pouze pro 2. a 3. kolo play-off; 

d) ve 2. a 3. kole play-off jsou delegováni ČR i s přihlédnutím k požadavku roz- 
hodčích, kteří jsou pro tato utkání delegováni na pozici 1. rozhodčího. 

 
KR ČVS má právo změnit delegace rozhodčích nad rámec ustanovení bodu 4.1 a  4.2. 
v případech, kdy dojde v předchozích utkání k situacím, které by mohli mít dopad pro 
průběh následujících utkání a v důsledku by to poškodilo jméno a pozici rozhodčích a 
KR ČVS. 

 

 

PORUŠENÍ SPORTOVNĚ TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 

Ustanovení tohoto bodu se vztahují na všechna soutěžní i mimosoutěžní utkání 
pořádána či spolu pořádána ČVS včetně mezinárodní utkání na území ČR or- 
ganizována ČVS, jejichž delegace provádí KR ČVS. 

 

5. Porušení STP 
 

Porušení či podezření na porušení STP je povinna KR ČVS neprodleně projednat a řešit 
na základě podnětu (např. zápis o utkání, zahájení disciplinárního řízení, informace od 
člena ČVS apod.) nebo vlastního zjištění. 
 
Pro jednání o porušení STP použije informace ze zápisů o utkání nebo oficiální sdělení 
orgánů či odborných komisí ČVS, ale může použít i další informace získané jinou formou 
(TV, internet apod.). 
 
V případě, že dojde k porušení STP, rozhodne KR ČVS o udělení příslušné sankce dle 
interního sazebníku srážek; pokud uvedené porušení není uvedeno v interním sazebníku 
srážek, udělí sankci na základě vlastního uvážení (včetně možnosti pozastavení činnosti 
na určitou dobu nebo vyřazení z listiny) dle závažnosti porušení STP. 
 



 

strana 16 

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

 
  

 

Rozhodnutí o udělení sankce rozhodčímu na listině „EX“, „A“, „B“ a „C“  se neúčastní 
členové KR ČVS, kteří jsou aktivní rozhodčí na listinách ČVS (s výjimkou listiny lektor) 
 
Rozhodčí má právo se proti rozhodnutí KR ČVS odvolat ke SR ČVS. 
 
Informace o jednáních a rozhodnutích jsou uvedeny v příslušném zápise KR 
ČVS (příp. příloze k zápisu). 

6.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Veškerá rozhodnutí KR ČVS v rozporu s tímto předpisem  či udělení výjimek     z 
tohoto předpisu ve všech oblastech řízení a odpovědností KR ČVS specifiko- 
vaných tímto předpisem, musí být schválena SR ČVS. 

6.2 Vzhledem k nestandardně ukončené sezoně 2019/2020 z důvodu opatření 
v souvislosti s pandemií COVID-19 je pro sezonu 2020-2021 ustanoveno 
náledující přechodné ustanovení : 

 Rozhodčí, kteří měli právo účasti v kvalifikaci o vyšší listiny v sezoně 2019-2020 
a v sezoně 2020-2021 se umístí na listině na místě zajišťujícím kvalifikaci, ale již 
by se nemohli z důvodu překročení věkového limitu kvalifikace účastnit, budou 
zařazeni do kvalifikace. 

6.3 Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení SR ČVS. 

6.4 Ruší se všechna dříve vydaná „Kritéria hodnocení …“ schválená SR ČVS. 

 
 

 
V Praze dne 9.září 2020 

 

 
Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Milan Labašta, v.r. 

předseda ČVS generální sekretář ČVS 
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4.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento „Sazebník srážek KR ČVS“ je nedílnou součástí „Kritérií…“ schválených SR 
ČVS dne 9. 9. 2020. 


