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Zápis z jednání Komise rozhodčích ČNS 

Jednání se konalo dne 14. února 2015 v Plzni, v čase 11:00 - 17:00 hodin. 

 

Přítomni:  Jan Dutka, Vojtěch Bartovský, Vladimír Pavlík, Miroslav Sachl, Ivan Škoda  

Hosté:  Ivan Králík 

 

Program jednání: 

1. STK, aktuální informace zaměřené především na Rozpis dlouhodobých soutěží 

2. Personální obsazení KR 

3. Semináře a školení rozhodčích 

4. Nasazení rozhodčích pro soutěžní ročník 2015 

5. Úbory pro rozhodčí 

6. Rozpočet KR 

7. Připravované změny v dokumentech předkládané ke schválení Valné hromady 

 

 

Úvod 

V úvodu seznámil J. Dutka přítomné se svojí rezignací na funkci předsedy Komise rozhodčích 
Českého nohejbalového svazu (dále též „komise“ nebo „KR“) a předal další vedení jednání 
dosavadnímu místopředsedovi komise V. Pavlíkovi. V. Pavlík seznámil přítomné s programem 
schůzky a s aktuálními úkoly, které musí KR v nadcházejícím období splnit. 

 

1. STK, aktuální informace zaměřené především na Rozpis dlouhodobých soutěží 

Na jednání komise se dostavil jako host předseda Sportovně–technické komise ČNS pan Ivan 
Králík a seznámil všechny přítomné s činností a přípravou podkladových materiálů STK, 
podrobněji se věnoval především nově vytvořené funkci zapisovatele. Tato funkce již byla 
navrhována dříve a objevila se v přechodných ustanoveních. Nyní je tato pozice upravena nově 
schváleným Rozpisem dlouhodobých soutěží ČNS pro rok 2015. 
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KR společně se zástupcem STK diskutovala o rozlosování pro soutěžní ročník 2015. Na základě 
dosavadních zkušeností a z diskuse vyplynulo, že by do budoucna bylo vhodné, aby sekretář STK 
při změnách specifikací utkání (realizovaných dodatečně za poplatek) přímo telefonicky 
kontaktoval dotčené rozhodčí a o provedené změně je informoval. 

Po informaci ze strany předsedy STK byla podrobněji diskutována pozice zapisovatele a širší 
souvislosti činnosti této osoby, obdobně tak byly předmětem diskuse další změny v Rozpise, 
zejména pak změna týkající se počtu rozhodčích v rámci 1. dorostenecké ligy. 

Podle sdělení I. Králíka je povinností družstev poučit řádně zapisovatele o jeho úkolech 
a povinnostech. Ohledně spolupráce mezi rozhodčím a zapisovatelem je podle předsedy STK 
zcela v kompetenci rozhodčího, aby v případě nekompetentního a nedostatečně poučeného 
zapisovatele tomuto zapisovateli tuto funkci při utkání odebral, důsledkem tohoto postupu je pak 
neplnění povinností domácích a s tím spojená sankce pro domácí družstvo. 

Komise dále diskutovala nad tématem, že utkání základní části 1. ligy dorostu má nově řídit 
pouze jeden rozhodčí. Členové KR se shodli na tom, že tato úprava jde na úkor kvality 
rozhodování a potlačuje prvky výchovné činnosti rozhodčího na mládežnické sportovní akci. 
Rozhodování pouze 1 rozhodčího při zápase síťového sportu nemá v těchto sportech obdobu. 
V souvislosti se snížením počtu hráčů v této soutěži navíc nebude mít rozhodčí zřejmě často 
k dispozici další osobu ke spolupráci (viz pravidla: „řídí-li zápas nebo utkání jeden rozhodčí, přejímá 
práva a povinnosti obou. Obsluhou ukazatele stavu zápasu může pověřit buď zástupce domácího družstva nebo 
střídavě obě družstva“). Dalším negativem změny je, že hrací dny dorostu jsou v nedělních 
termínech, kdy je pro nasazování na zápasy k dispozici množství rozhodčích z řad aktivních 
hráčů, tito často začínající rozhodčí nenaleznou dostatečné uplatnění a bude snížena jejich 
motivace k budoucímu věnování se činnosti rozhodčího v době po ukončení aktivní kariéry. 
Podle názoru členů KR by bylo vhodnější postupovat v souvislosti se zkrácením délky zápasů 
v rámci dorostenecké ligy způsobem, kdy by byla adekvátně snížena odměna rozhodčím, ovšem 
byl ponechán model rozhodování dvou rozhodčích. 

Členové KR v kontextu výše uvedeného vyslovili celkové politování nad stávajícím 
(ne)projednáváním změn legislativních dokumentů ČNS. Zásadní úpravy dokumentů týkající se 
činnosti rozhodčích (zapisovatel, pouze 1 rozhodčí na utkáních dorostenecké ligy) nebyly předem 
konzultovány s KR a komise neměla možnost znění připomínkovat. Takovéto projednávání 
důležitých změn je pro členy KR neakceptovatelné a přináší pro jejich dobrovolnou činnost jistou 
demotivaci.  

Usnesení I.: KR nově vytvořenou funkci zapisovatele a znění článků týkajících se této funkce 
bere na vědomí. Komise zároveň upozorňuje na kolizi se stávajícím zněním Pravidel, čl. 9.3.2 
zodpovědnosti prvního rozhodčího, zejm. písmena d), e), f), g) a h) - v rámci těchto ust. je 
explicitně uvedeno, že zodpovědností prvního rozhodčího - nikoliv tedy zapisovatele - 
je „vyplnit“ řádně zápis o zápasu, případně formulace „zapsat“ do poznámek v zápise. KR dále 
uvádí, že z předložených pracovních verzí činnosti zapisovatele (materiál STK) upřednostňuje 
verzi č. 1, přičemž doporučuje tuto verzi dále precizovat.  



3   

Dále pak KR doporučuje STK samostatně projednat podrobnosti funkce zapisovatele 
s dotčenými extraligovými družstvy. [Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

Usnesení II.: KR zásadně nesouhlasí s tím, že utkání základní části 1. ligy dorostu má řídit pouze 
jeden rozhodčí. [Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

2. Personální obsazení KR 

jak již bylo výše uvedeno, dosavadní předseda komise Jan Dutka informoval o rezignaci na funkci 
předsedy KR. J. Dutka zároveň oznámil, že je nicméně nadále připraven pracovat v komisi jako 
její řadový člen. S důvody rezignace seznámil neformálně členy KR a samostatným dopisem 
prezidenta ČNS pana Kamila Kleníka. J. Dutka doporučil na pozici nového předsedy stávajícího 
místopředsedu pana V. Pavlíka. J. Dutka dále seznámil přítomné s tím, že člen komise pan 
Richard Beneš oznámil, že z pracovních důvodů pozastavuje min. na 1 rok své členství v komisi, 
obdobně tak přerušuje činnost rozhodčího. 

KR se shodla na nutnosti provést volbu nového předsedy komise, zároveň se shodla také 
na nutnosti oslovení dalších potenciálních zájemců o práci v komisi. Všichni členové KR vyslovili 
vážné znepokojení nad současnou situací uvnitř ČNS, dle jejich názoru absentuje koncepční 
přístup a spolupráce jednotlivých složek ČNS. Podle názoru KR je znatelná především 
nedostatečné komunikace a koordinace činností ze strany stálého odborného výkonného orgánu 
svazu. Většina členů KR velmi vážně zvažuje ukončení svého působení v rámci komise. 
V současné situaci však budou přítomní členové KR dále ve své práci pro odbornou komisi 
pokračovat, a to zejm. s ohledem na blížící se termín zahájení soutěžního ročníku, činnost komise 
tak bude zajištěn min. do konce soutěžního ročníku. 

Po podrobnější diskusi nad výše uvedeným proběhla volba členů vedení KR. 

Usnesení III.: Do funkce předsedy KR byl zvolen Mgr. Vladimír Pavlík [Hlasování: pro: 4, 
proti: 0, zdržel se: 1] 

Usnesení IV.:  Do funkce místopředsedy KR byl zvolen Ing. Miroslav Sachl [Hlasování: pro: 4, 
proti: 0, zdržel se: 1] 

 

3. Semináře a školení rozhodčích 

V. Pavlík seznámil ostatní členy KR s přípravou seminářů a školení pro rozhodčí. Volba termínu 
semináře byla provedena s ohledem na termín Valné hromady ČNS. Dne 14.03.2015 se bude 
konat seminář rozhodčích v Brandýse nad Labem. Dále pak dne 28.03.2015 proběhne školení 
rozhodčích a dne 29.03.2015 následně s tímto školením spojený seminář rozhodčích 
v Nymburce. Pozvánka na tyto akce bude vyhotovena do tří dnů od tohoto jednání. Členové 
komise prodiskutovali celkový program a strukturu těchto akcí a jejich lektorské zajištění. 
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4. Nasazení rozhodčích pro soutěžní ročník 2015 

Na základě předběžného Rozlosování soutěží ČNS 2015 připravili členové KR pracovní verzi 
nasazení rozhodčích pro extraligové zápasy, nominace rozhodčích na tyto zápasy bude prováděna 
členy KR kolektivním způsobem. Dále si členové komise rozdělili oblasti působnosti 
pro nasazování zápasů v ligových soutěžích násl. způsobem: 

V. Bartovský:  

Sportovní klub Nohejbal Žatec, UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, Slovan Chabařovice, TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Třebíč, SK Bělá, TJ SOKOL Zbečník. 

J. Dutka: 

T.J.SOKOL I Prostějov, TJ Spartak MSEM Přerov, R.U.M. NK Holubice, SK LIAPOR WITTE 
Karlovy Vary B, TJ Sokol SDS EXMOST Modřice "B", SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 
(DL), T.J.SOKOL I Prostějov (DL), NK CLIMAX Vsetín, NK ROZVÍZ Slovan Ivanovice na 
Hané, NO TJ  SOKOL ZlÍN – PRŠTNÉ, TJ Útěchov Brno A. 

V. Pavlík:  

AC Zruč-Senec 2004, TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon, Nohejbalový klub Dynín, TJ 
DYNAMO ČEZ České Budějovice A, TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice B, NK 
Zvěrkovice, TJ Litohlavy. 

M. Sachl, I. Škoda:  

Radotínský SK, SK Start Praha "A", TJ Avia Čakovice B, TJ Avia Čakovice (LŽ), TJ Lokomotiva 
Nymburk, TJ SLAVOJ Český Brod (LŽ), TJ Sokol Břve, TJ Sokol Praha - Vršovice II, SK 
NOHEJBAL Hlavenec, TJ Sokol Slaný A, TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice "B", SK Start 
Praha (DL). 

 

5. Úbory pro rozhodčí 

KR se zabývala možností příspěvku na teplákové soupravy pro rozhodčí. V současné době jsou 
úbory rozhodčích jednotné pouze z hlediska bílých polokošilí a černých kalhot (resp. kraťasů). 
Oblečení při chladnějším počasí je řešeno u každého rozhodčího odlišně, v minulosti byla 
ze strany ČNS zajišťována distribuce zimních bund různého druhu dle data pořizování. Tato 
situace zapříčiňuje, že svrchní oblečení rozhodčích při chladnějším počasí není jednotné. 
Ze strany zástupců ČNS byl v minulosti vícekrát učiněn příslib řešení této situace, nicméně 
doposud nebyl tento příslib naplněn.  

Z výše uvedených důvodů KR při tvorbě rozpočtu pro r. 2015 (s ohledem na realizované snížení 
dřívějších nákladů v jiných položkách) počítala se zajištěním souprav ve vlastní gesci. V rozpočtu 
byla vyčleněna částka 32.000 Kč, která měla být motivační a měla zvýšit zájem o objednání 
souprav ze strany rozhodčích. Tato položka vycházela orientačně z těchto dat:  80 ligových 
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rozhodčích, 400 Kč příspěvek každému jednotlivému rozhodčímu, 1.000-1.200 Kč celková cena 
soupravy. 

Při projednání rozpočtu komise na VV ČNS bylo ze strany VV konstatováno následující: 
Předložený návrh činnosti a rozpočtu – VV ČNS doporučuje zredukovat v Plánu činnosti počet objednávaných 
souprav pro ligové rozhodčí zatím na počet 40 (snížení návrhu rozpočtu o 50% v dané oblasti)v souvislosti 
s aktuálním stavem rozhodčích pro nejvyšší soutěže ČNS. (viz Zápis z 21. jednání Výkonného výboru 
ČNS konaného dne 16.1.2015 18:30-24:00 hodin v Nymburku). Toto doporučení bere KR 
na vědomí. Pověřený člen komise M. Sachl, který s tímto návrhem přišel a byl připraven 
realizovat veškeré činnosti spojené se zajištění a distribucí souprav, vyslovil neochotu podílet se 
na takto časově náročné realizace za předpokladu nabídnutí pouze dílčího řešení. KR se usnesla 
na tom, že by všichni ligoví rozhodčí měli mít stejnou možnost a podmínky pro objednání 
souprav. 

Usnesení V.:  Komise upraví návrh rozpočtu s tím, že bude vynechána položka „příspěvek 
na nové teplákové soupravy“. [Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

 

6. Rozpočet KR 

Členové KR prodiskutovali návrh rozpočtu komise pro rok 2015 a opětovně vyhodnotili 
jednotlivé položky. Oproti původnímu návrhu doručenému VV ČNS navrhuje komise zrušení 
položky „úbory pro rozhodčí“ – blíže viz bod 5 tohoto zápisu. 

Po úpravě jsou tedy nákladové položky rozpočtu následující: 1. vlastní provoz: 15.000, 2. tisk 
dokumentů 5.000, 3. podpora řízení soutěží: 46.000, 4. seminář rozhodčích  30.000 Kč. Jedinou 
příjmovou položkou je pak seminář rozhodčích, kde jsou předpokl. příjmy ve výši 15.000 Kč. 
Celkové předpokládané výdaje komise pro rok 2015 činí tedy 96.000 Kč. 

Usnesení VI.:  KR souhlasí s úpravou rozpočtu a pověřuje M. Sachla, aby upravenou 
a odsouhlasenou verzi zaslal sekretáři ČNS.  [Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

 

7. Připravované změny v dokumentech předkládané ke schválení Valné hromady 

Komise rozhodčích samostatně navrhla tři úpravy základního předpisu ČNS. Všechny návrhy se 
týkají Pravidel ČNS a činnosti rozhodčího.  

Prvním návrhem je legalizace signalizace „pokračujte ve hře“, tedy doplnění pravidel o zřetelný 
signál rozhodčích při sporných momentech (zejména při soubojích na síti), kdy je vhodné hráčům 
ukázat, že mají pokračovat ve hře.  

Druhým návrhem je pak úprava v losování, která je navržena z důvodu zjednodušení struktury 
hry a snížení procesní a časové zátěže pro zástupce družstev. Losování před každým jednotlivým 
zápasem lze považovat za nadbytečné. Tento návrh byl upraven v souladu s připomínkami KTR 
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Posledním návrhem je pak úprava textu pravidel týkající se stanoviště rozhodčích. Zde je 
navrženo umožnění pohybu rozhodčího v odůvodněných případech i mimo prostor volné 
plochy. I v tomto případě KR akceptovala připomínky KTR a předložený návrh upravila. 

KR se dále zabývala i dalšími zveřejněnými návrhy změn základních předpisů ČNS. Členové 
komise podrobněji diskutovali především vliv navrhovaných změn na činnost rozhodčích 
při řízení utkání. V některých případech bude třeba sjednotit přístup rozhodčích, neboť některé 
novinky mohou způsobit nežádoucí rozdílné posuzování. 

Usnesení VII.:  KR trvá na předložení všech vlastních návrhů Valné hromadě ČNS a současně 
bere na vědomí veškeré další návrhy [Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0] 

 

 

 

Další termín jednání KR:  březen 2015 

Navržené místo:   Brandýs nad Labem 

 

Zapsal: Miroslav Sachl  

Ověřil: Vladimír Pavlík 

 

 


