Zápis z jednání Komise rozhodčích ČNS
Jednání se konalo dne 2. února 2016 v Plzni, v čase 17:00 - 21:15 hodin.

Přítomni:

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

Program jednání:
1. Personální složení komise
2. Dokumenty komise, metodika nasazování, informace z jednání VV ČNS, formální
fungování komise
3. Rozpočet komise
4. Sazebník pokut pro rozhodčí
5. Semináře a školení rozhodčích
6. Nasazení rozhodčích na dlouhodobé soutěže
7. Nasazení rozhodčích na jednorázové soutěže, návrh na úpravu hospodářské směrnice

Úvod
Úvodem přivítal předseda komise pan Vladimír Pavlík členy komise na jednání Komise
rozhodčích Českého nohejbalového svazu (dále též „komise“ nebo „KR“) a seznámil přítomné
s programem jednání.

1. Personální složení komise
Personální složení komise zůstává totožné jako v roce 2015. Předsedou komise je Mgr. Vladimír
Pavlík, místopředsedou pak Ing. Miroslav Sachl. Dalšími členy komise jsou Jan Dutka, Vojtěch
Bartovský a Ivan Škoda.
2. Dokumenty komise, metodika nasazování, informace z jednání VV ČNS, formální
fungování komise
Předseda KR zpracoval zprávu o činnosti za rok 2015 a dále pak plán činnosti komise na rok
2016. Oba tyto dokumenty a jejich text byl řešen a schválen v rámci e-mailové komunikace mezi
členy komise.
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Dále předseda komise podrobněji informoval o 35. jednání Výkonného výboru ČNS, které se
konalo dne 23.1.2016 v Nymburku.
VV vzal na tomto jednání na vědomí zprávu o činnosti KR za rok 2015. Plán činnosti KR a
návrh rozpočtu na rok 2016 vzal VV na vědomí a návrh rozpočtu akceptoval do návrhu rozpočtu
ČNS 2016.
Z dalšího jednání pak vyplynulo následující: 1) informace předsedy KR o přípravě seminářů,
školení a doškolení rozhodčích, soupis triček pro rozhodčí,včetně velikostí, bude předložen KR
do 15.2.2016; 2) informace prezidenta ČNS o postupu v otázce vrácení řízení disciplinárních
přestupků hráčů Petřiny a Spilky opakovaným disciplinárním řízením – Disciplinární komise
svolala řízení na 27.1.2016 v Praze, VV ČNS doporučuje KR zabývat se v souvislosti s tímto
případem i podílem provinění rozhodčích inkriminovaného zápasu ELM; 3) KR ve spolupráci s
STK připraví soupis případů nedostatků v činnosti rozhodčích za uplynulý soutěžní rok s návrhy
sankcí dle KR vydaného Sazebníku pokut spolu s řešením realizace výběru pokut od rozhodčích.
Členové komise předběžně diskutovali shora uvedený bod 2), probírali obecné principy udělování
sankcí rozhodčím ze strany KR. Předmětný zápas ELM a možné pochybení rozhodčího je
možno řešit objektivně až poté, co budou členové KR seznámeni s důkazním materiálem. Poté
zaujme komise k předmětu věci stanovisko. Předseda KR již požádal předsedu Disciplinární
komise o zaslání důkazního materiálu.
3. Rozpočet komise
Návrh rozpočtu komise připravili ve spolupráci předseda a místopředseda KR. V rámci návrhu
bylo vycházeno z rozpočtu pro rok 2015 s tím, že došlo k dílčím úpravám jednotlivých položek
rozpočtu. Rozpočet je navržen s předpokladem příjmů 15.000 Kč a výdajů 117.000 Kč. Nejvyšší
položku výdajů tvoří podpora řízení soutěží, přičemž komise nebude disponovat samostatným
sekretářem a tato agenda tak bude vykonávána jednotlivými členy komise.
Návrh rozpočtu KR pro rok 2016:
Komise návrh
Příjmy
Výdaje
Komise rozhodčích

15 000,00

Vlastní provoz

15 000,00

Tisk dokumentů

3 000,00

Podpora řízení soutěží

50 000,00

Úbory rozhodčích

16 000,00

Seminář rozhodčích
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117 000,00

15 000,00

33 000,00

4. Sazebník pokut pro rozhodčí
Komise požádala o spolupráci při tvorbě podkladů pro výběr pokut STK. Zástupce STK
připravil přehlednou tabulku sankcí za rok 2015, vycházel při tom z platného sazebníku pokut a
ze zpracovaných zápisů o utkání.
Podrobnějším náhledem bylo zjištěno, že sazebník pokut vykazuje jisté nedostatky a některé
sankce jsou podřazeny nesprávně nebo nejednoznačně. Členové KR se po obsáhlé diskusi shodli
na tom, že je nutné stávající sazebník pokut precizovat. Zejména je třeba upřesnit některé
vybrané chyby.
Ve vztahu k uplatňování sankcí pro soutěžní ročník 2015 považuje KR za nutné realizovat
následující úpravy (oproti předběžnému návrhu STK):
• „chybí podpis trenéra“ – tato sankce nebude uplatňována, neboť není povinností
rozhodčího zajišťovat vlastnoruční podpis, tento je navíc povinností pouze v některých
ligových soutěžích, postihovat lze pouze nevyplnění kolonky jména trenéra; v tomto
smyslu bude upraven sazebník;
• každému rozhodčímu bude prominuta první pokuta za pozdní odeslání zápisu – tento
krok vychází z řady připomínek rozhodčích, nepotvrzování přijetí zpráv a ze změny
adresy pro odesílání;
• sankce za vybrané nedostatky nelze přičítat vždy k tíži oběma rozhodčím – z tohoto
důvodu doporučuje KR uplatňovat ½ sankce vůči oběma rozhodčím, v této souvislosti je
nezbytné připomenout, že v řadě případů se jedná o explicitně stanovenou povinnost
pouze 1. rozhodčího.
Sazebník pokut je třeba upravit v tom smyslu, že odpovědným za pozdní odeslání zápisu bude
pouze 1. rozhodčí. Ostatní chyby v zápise budou společnou odpovědností obou rozhodčích.
5. Semináře a školení rozhodčích
Předseda komise připravil návrhy na semináře a školení rozhodčích pro rok 2016. Na základě
četných připomínek bude realizováno školení a seminář na Moravě. Dne 2.4. a 3.4. se bude konat
seminář a školení rozhodčích v Nymburku. Další seminář a školení bude ve dnech 12.3. a 13.3.
v Modřicích.
Předseda komise osloví stávající rozhodčí licence D a zjistí jejich zájem o získání licence C.
Program semináře bude totožný jako v předchozím ročníku. Pokuty rozhodčích budou využity
při příležitosti semináře na občerstvení rozhodčích. Na seminář bude přizván zástupce STK.
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6. Nasazení rozhodčích na dlouhodobé soutěže
Zástupci KR osloví nové ligové oddíly a upozorní je na vhodnost delegace rozhodčích
z příslušného kraje. Nasazení extraligy provede předseda komise po projednání s dalšími členy
KR. Další nasazování budou provádět pověření členové komise.
7. Nasazení rozhodčích na jednorázové soutěže, návrh na úpravu hospodářské
směrnice
Nasazování rozhodčích bude probíhat v gesci členů komise dle oblastí stanovených
pro dlouhodobé soutěže.
KR po diskusi doporučuje provést úpravu Hospodářské směrnice v tom smyslu, že
při jednorázových akcích bude navýšena odměna pro rozhodčího pověřeného organizací akce a
navrhuje navýšit odměnu pro tohoto rozhodčího o 200 Kč. Tento návrh podá za komisi na VV
předseda komise.

Další termín jednání KR:

březen 2016

Navržené místo:

Modřice

Zapsal: Miroslav Sachl
Ověřil: Vladimír Pavlík
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