Zápis z jednání KR ČAST
(rozhodnutí ve všech bodech vždy per rollam)
Datum:
KR ČAST:

29.8.2019 až 17.11.2019
Tomáš Malík (předseda KR)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Pavel Kafka (členové KR),

KR ČAST projednala plnění úkolů z jednání KR ČAST ze dne 20. 8. 2019:
1) Termínová listina školení a seminářů rozhodčích na sezónu 2019-2020 bude vydána po zveřejnění
kompletní termínové listiny ČAST na sezónu 2019-2020. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 31.
10. 2019. Splněno. Termínová listina školení a seminářů je připravena k vydání. KR pouze
čeká na dořešení pořadatele KT mladšího žactva, při kterém se uskuteční školení rozhodčích
licence B.
2) Vypsat pozvánku na školení rozhodčích licence „B“ v termínu 30.11.-1.12. 2019 a domluvit
s pořadatelem záležitosti týkající se uskutečnění daného školení. Uložila: Klára Vaculovičová. T:
31. 10. 2019. Splněno. Pozvánka vydána 2. 10. 2019.
3) Do začátku ligových soutěží vydat Metodický pokyn týkající se obleku rozhodčího na akcích
řízených ČAST. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 30. 9. 2019. Splněno. Metodický pokyn KR
ČAST č.5-2019 vydán 1. 9. 2019.
4) Do následující zpravodaje rozhodčích uvést odkazy na všechny platné dokumenty související
s činností vrchního rozhodčího i rozhodčího u stolu, a to jak v rámci dlouhodobých soutěží, tak i
jednorázových akcí. Uložila: Roman Klecker. T: 30. 9. 2019. Splněno. Dané dokumenty byly
souhrnně zveřejněny v rámci Zpravodaje KR ČAST, který vyšel 2.10.2019.

KR ČAST vzala na vědomí následující informace:
1) Inovace Centrální registr ČAST, kdy k 1. 10. 2019 byly zprovozněny následující funkce:
1) Zadávání udělených karet hráčům a trenérům z jednorázových akcí ČAST do souhrnného
přehledu v rámci STIS
2) Uzávěrka pro podání hostování rozhodčího pro činnost v jiném oddíle k 30.9. daného roku
3) Výstupy delegací pro administraci seznamu rozhodčích a platnosti licencí včetně legendy pro
správce této agendy
4) Správa přihlášek v rámci BTM a odlišení hráčů startujících v kategorii „A“ a „B“, včetně
odlišení přesunutých hráčů v rámci jednotlivých kategorií po předcházejícím turnaji
2) E-mail rozhodčího Aleše Kováře zaslaný ve věci náhledu na současnou situaci v oblasti
rozhodčích
Předseda KR ČAST seznámil členy KR ČAST s obsahem daného e-mailu, který byl zároveň
přeposlán členům VV ČAST.

3) Komunikace ve smyslu zajištění rozhodčích na MČR dospělých v Plzni 28.2.-2.3.2020
Na základě dotazu organizátora MČR dospělých 2020 v Plzni Romana Čecha byl jemu a VV
ČAST zaslán předpokládaný rozpočet na odměny za činnost rozhodčích během této akce. Finální
částka se odvíjí od počtu stolu v jednotlivých hracích dnech, kdy zásadním problémem je
předpokládaný program pátečních kvalifikací, které by se měly hrát ve dvou halách, celkově na 24
stolech. Na základě znění aktuálních Směrnic ČAST by se za současné návrhu došlo
k následujícím personálním požadavkům:
pátek
sobota
neděle

1 vrchní rozhodčí
1 vrchní rozhodčí
1 vrchní rozhodčí

Odměny celková částka:
Poznámka:

4 zástupci vrchního rozhodčího
2 zástupci vrchního rozhodčího
2 zástupci vrchního rozhodčího

52 rozhodčích ke stolu
20 rozhodčích ke stolu
10 rozhodčích ke stolu

59 600,Nejsou započítány náklady cestovné, ubytování, stravu pro
rozhodčí dle výše uvedených počtu na jednotlivé dny.

KR ČAST schválila:
V níže uvedených případech stanovila následující závěry týkající se činnosti rozhodčích
v dlouhodobých soutěžích ČAST:
1) EXM SKST Cheb-SF SKK El Nino Praha 29.8.2019 vrchní rozhodčí: Haluška Pavel.
Zastavení činnosti rozhodčího pana Pavla Halušky na všechna utkání extraligy mužů v sezóně 20192020, kde byl delegován KR ČAST, a to zejména z důvodu, které byly s ohledem na dané
skutečnosti potvrzeny.
Delegovaný rozhodčí:
a) si nezajistil oblek rozhodčího, který byl po předcházející komunikaci s vedoucím
pořádajícího oddílu i delegovaným rozhodčím zaslán na adresu pořádajícího oddílu a byl pro
dané utkání připraven
b) nezadal online zápis o utkání, dle rozpisů Extraligy mužů
Rozhodnutí: S ohledem na fakt, kdy vrchní rozhodčí neuvedl do připomínek vrchního rozhodčího
výše uvedeného utkání jakoukoliv připomínku ve smyslu, nenahlášení změny původně zveřejněné
herny, nezajištění trika rozhodčího pro dané utkání a nezajištění tabletu pro průběžné zadávání online
zápisů ze strany pořadatele, stejně tak o této skutečnosti neinformoval osoby z KR ČAST kompetentní
tento problém řešit, byla KR ČAST nucena danému rozhodčímu zastavit činnost vrchního rozhodčího a
rozhodčího do 30.6.2020 na všechna utkání extraligy mužů v sezóně 2019-2020.
2) 2LZA
SKST Vlašim „B“-TJ ABC Braník 26. 10. 2019 vrchní rozhodčí: Pěnkava Luboš
Vrchní rozhodčí delegovaný KR ČAST pan Luboš Pěnkava neinformoval KR ČAST dle
Metodického pokynu č4-2019 o změně v rámci zajištění vrchního rozhodčího na dané utkání.
S ohledem na skutečnosti vyplývající ze zprávy komisaře ČAST, který navštívil výše uvedené
utkání došlo k následujícím pochybení.
a) Delegovaný vrchní rozhodčí ani delegovaný náhradník vrchního rozhodčího nerespektovali
nařízení KR ČAST o změně vrchního rozhodčího daného utkání dle Metodického pokynu
KR ČAST č.4-2019

b) Delegovaný vrchní rozhodčí předal svoje přihlašovací údaje další osobě, což v rozporu
s fungováním online zápisů a ochrany osobních údajů.
Rozhodnutí: Na základě uvedených skutečností ve Zprávě komisaře ČAST utkání odřídila vrchní
rozhodčí: Fantová Olga. Za nenahlášení změny dle Metodického pokynu KR ČAST č.4-2019 a
předání svých přístupových údajů vrchní rozhodčí Olze Fantové se rozhodčímu Luboši Pěnkavovi
zastavuje činnost pro vykonávání funkce vrchního rozhodčího v dlouhodobých soutěžích ČAST a to
do 31.1.2020.
3) 2LMA
TJ Šanov-TJ Sokol Studená 09. 11. 2019 vrchní rozhodčí: Miloš Svoboda
Vrchní rozhodčí delegovaný KR ČAST pan Miloš Svoboda neinformoval KR ČAST dle
Metodického pokynu č4-2019 o změně v rámci zajištění vrchního rozhodčího na dané utkání.
S ohledem na skutečnosti vyplývající ze zprávy komisaře ČAST, který navštívil výše uvedené
utkání došlo k následujícím pochybení.
a) Delegovaný vrchní rozhodčí neinformoval o své nemožnosti odřídit toto utkání svého
uvedeného náhradníka, stejně tak ani pověřeného člena KR ČAST a to tak, jak uvádí výše
uvedený Metodický pokyn KR ČAST č.4-2019
b) Vrchní rozhodčí zajištění pořádajícím oddíle zneužil znalost přihlašovacích údajů původně
delegovaného vrchního rozhodčího. Delegovaný vrchní rozhodčí Miloš Svoboda vyloučil, že
by své přihlašovací údaje rozhodčímu Robertu Jiráskovi předal.
Rozhodnutí: Na základě uvedených skutečností a Zprávy komisaře ČAST pana Petra Štiky z výše
uvedeného utkání, které odřídil vrchní rozhodčí: Jirásko Robert vyplývá následující závěr.
a) Za nenahlášení změny vrchního rozhodčího a nekontaktování delegovaného náhradníka
vrchního rozhodčího Jozefa Michala, tak jak určuje Metodický pokyn KR ČAST č.4-2019 se
rozhodčímu Miloši Svobodovi zastavuje činnost pro vykonávání funkce vrchního rozhodčího
v dlouhodobých soutěžích ČAST a to do 31.1.2020.
b) Za vědomé zneužití přihlašovacích údajů delegovaného vrchního rozhodčího k administraci online zápisu výše uvedeného utkání a jeho potvrzení pod jménem původně delegovaného
vrchního rozhodčího se rozhodčímu Robertu Jiráskovi zastavuje činnost do 30.6.2020.
Další činnost v pozici vrchního rozhodčího od sezóny 2020-2021 je podmíněna úspěšným
absolvováním školení (nikoliv pouze semináře) rozhodčích licence B. Výše trestu je podpořena
absolutním nezájmem výše uvedeného podat KR ČAST jakékoliv stanovisko v této věci. Daná
skutečnost byla potvrzena i během následujícího utkání v neděli 10.11.2019 TJ Šanov-SK
Pedagog České Budějovice, které rovněž neodřídil vrchní rozhodčí delegovaný KR ČAST pan
Miloš Svoboda, který je v daném utkání veden jako vrchní rozhodčí.
Výzva všem vrchním rozhodčím všech dlouhodobých soutěží řízených ČAST:
KR ČAST vyzývá všechny rozhodčí, aby se s dostatečným předstihem seznámili se všemi
dokumenty a informacemi týkajících se jejich činnosti v dlouhodobých soutěžích ČAST. Tyto
informace jsou souhrnně zaznamenány v Metodickému pokynu KR ČAST č.4-2019, který byl vydán
21.8.2019 a všem rozhodčím delegovaným do pozice vrchního rozhodčího zaslán e-mailovou formou.
KR ČAST zároveň žádá všechny rozhodčí, aby záměrně nepředávali své přihlašovací údaje do
Registru ČAST a online zápisům o utkání, komukoliv jinému. V případě, že je vrchním rozhodčím
osoba, která není uvedena v online zápisu daného utkání, vystavují se oba dva rozhodčí riziku postihu a

zastavením činnosti. Veškeré informace spojené se ziskem a používáním vlastních přihlašovacích
údajů jsou rovněž součástí Metodického pokynu KR ČAST č.4-2019.

KR ČAST projednala další body spojené s dlouhodobými soutěžemi:
1) Administrace on-line zápisu v dlouhodobých soutěžích ČAST
KR ČAST žádá všechny vrchní rozhodčí, aby ukládali po zadání výsledků jednotlivých setů daných
zápasů přes tlačítko „ULOŽIT ZMĚNY“. V momentě nevyužití tohoto tlačítka se změny nepromítají
do live výsledků v rámci STIS.
2) Připomínky k rozhodčím u stolu
Vrchní rozhodčí je povinen do zápisu o utkání uvést rozhodčí s platnou licencí. S ohledem na dané
skutečnosti je nutné opětovně připomenout, že rozhodčím u stolu může být pouze rozhodčí
s jakoukoliv platnou licencí rozhodčí (kromě licence K). KR ČAST upozorňuje všechny vrchní
rozhodčí, že v případě, kdy budou v zápise o utkání uvedeni rozhodčí, kteří fyzicky nejsou na utkání
přítomni a na jejich jména budou rozhodovat osoby nemající licenci rozhodčího vystavují se v případě
prokázání tohoto přečinu zastavení činnosti.
3) Neuvedení přítomnosti komisařů v zápisech ligového kola hraném v termínu 26-27.10.2019:
KR ČAST vyhodnotila pochybení delegovaných vrchních rozhodčích a vrchních rozhodčích
zajištěných pořádajícím oddílem na níže uvedená utkání. KR ČAST žádá všechny vrchní rozhodčí, aby
vždy do zápisu o utkání zaznamenali přítomnost komisaře ČAST. KR ČAST uděluje níže uvedeným
vrchním rozhodčím napomenutí za nedodržení ustanovení Metodického pokynu č.4-2019, konkrétně
bodu 1 – Obecná ustanovení.
a)
b)
c)
d)
e)

Slavata Josef
Ehrenberger Květoslav
Vojáček Miloš
Vachtfeidl Petr
Křehlík Vladimír

1LZA Sparta Praha-Vlašim
2LŽB Avia Čakovice-TTC Brandýs n. L.
3LMC Avia Čakovice-TTC Ústí nad Orlicí
2LŽC SK Jihlava-Sokol Chrudim
3LMD Jiskra Havlíčkův Brod-Holásky

V Kostelci nad Orlicí, 20.11.2019

komisař Kovář Aleš
komisař Kovář Aleš
komisař Kovář Aleš
komisař Bouček Stanislav
komisař Bouček Stanislav

Tomáš Malík, předseda KR ČAST

