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Z Á P I S  č. 03/2009 
 

ze 3.  zasedání KR ČVS 
konaného dne 19. zá ří 2009 v Praze 

  
Přítomni   - členové:  Jakub Gall, Břetislav Popadinec, Ladislav Sazama, Ing. Jan 

Slezák, Vladimír Tabara a Pavel Zeman. 
 - omluven: MUDr. Tomáš Vojtíšek 
 - hosté:  
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu č. 01/2009 a 02/2009 
 2. Vyhodnocení kvalifikace rozhodčích na listinu „B“ 
 3. Úprava listiny rozhodčích „C“ 
 4. Vyhodnocení seminářů listiny rozhodčích „A“, „D ČVS“, „B“ a „C“ 
 5. Vyhodnocení semináře připravované listiny rozhodčích „D“ 
 6. Mezinárodní úsek 
 7. Ustavení odborných poradců pro pravidla 
 8. Projednání návrhu rozpočtu KR ČVS na rok 2010 
 9. Různé 
 10. Usnesení 
 
1. Kontrola pln ění usnesení ze zápisu č.  01/2009 a 02/2009: 
 

 Splněné úkoly: 
 V daný termínech byly splněny tyto úkoly: 
 001/01, 011/01, 016/02, 017/02, 018/02, 19/02, 020/02, 021/02, 022/02, 023/02, 

026/02, 027/02 a 028/02. 
 

 Nespln ěné a trvající úkoly: 
 V daný termínech doposud nebyly splněny nebo termín splnění trvá u těchto úkolů: 
 006/01, 014/01, 015/02, 024/02 a 025/02. 
 
2. Vyhodnocení kvalifikace rozhod čích na listinu „B“: 
 

 Ve dnech 31. července – 2. srpna 2009 proběhla v Dřevěnici kvalifikace rozhod-
čích pro zařazení na listinu „B“. Bylo pozváno 18 rozhodčích, 4 rozhodčí se omluvi-
li. Celkem se kvalifikace zúčastnilo 14 rozhodčích. Na listinu rozhodčích „B“ se 
kvalifikovalo 10 rozhodčích, a to p. Petr Pochop, p. Adam Štefánik, p. Michal Topo-
lánek, p. Petr Bulánek, p. Jakub Kovařík, p. Tomáš Zimmermann, p. Michal Kost-
ka, p. Ing. Libor Přibyl, p. Alexandr Nedbálek  a p. Mgr. Michal Novotný. Náhradní-
ky jsou v tomto pořadí: p. Vladimír Spišjak a p. Petr Richtera. 

 
3. Úprava listiny rozhod čích „C“: 
 

 Z listiny rozhodčích „C“ na vlastní žádost ukončili činnost:   

 010 PHA – Hlavní m ěsto Praha  
 vyřadit: Tomáš Urbanec  
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 031 JHC – Jiho český kraj  
 vyřadit: Milan Holeček    

 042 ULK – Ústecký kraj  
 vyřadit: Vladimír Spišjak.  
 
4. Vyhodnocení seminá řů rozhod čích listiny „A“, „D ČVS“, „B“ a „C“: 
 

 Semináře rozhodčích byly uskutečněny ve stanovených termínech, místech, ča-
sech a ve všech byl dodržen stanovený program. 

  

 Omluvy ze seminářů: 
a) Objektivní a ú čast na náhradním seminá ři:  
 listina „A“ a „D ČVS“:  p. MUDr. Tomáš Vojtíšek, 
 listina „B“:  p. Petr Bulánek, p. Jaroslav Ježek, p. Jiří Kmoníček, p. Mgr. Jaro-

slav Rejnek, Ph.D., p. Ing. Miroslav Vyhnánek, p. Mgr. Emil Velinov, 
 listina „C“:  pí. Jitka Skřivánková, p. Bc. Pavel Černý, p. Miloslav Pozděna, p. 

Václav Anděl, p. Miroslav Kalivoda, p. Ing. Miroslav Krátký, p. Bc. Fedor Tiršel, 
p. Jan Brulík a Radim Kukelka – srážka 0,000 bodu . 

b) Objektivní a neú čast na náhradním seminá ři:  
listina „A“ a „D ČVS“:  p. Jaroslav Krsek, pí. Karin Záhorcová, p. Jan Mertins, 
p. Milan Roman, 
listina „C“:  p. Ing. Ivo John, p. Petr Richtera, p. Ladislav Šámal, p. Lukáš 
Adolf, p. Zdeněk Hruška, p. Ing. Michal Nevřela a pí. Bc. Pavla Chlubná – 
srážka 0,000 bodu . 

c) Pozdní nebo nedostate čná: nikdo – srážka 0,200 bodu.  
d) Po konání: nikdo  – srážka 0,400 bodu . 
e) Neúčast bez omluvy:  nikdo – vyřazení z listiny.  
f) Oprava testu:  
 listina „A“: p. Jaromír Antušák, p. Ing. Jan Blažek, p. Ing. Luděk Grabovský a 

p. Petr Němeček – do hodnocení se započítává 41 bodů, tj. 4,865 bodu , 
 

Náhradní termín, čas a místo k absolvování testu pro rozhodčí podle bodu b) a f) si 
stanoví pověření pracovníci tak, aby testy byly provedeny nejpozději do 15. října 
2009. 

 - p. Zdeněk Škoda pro rozhodčí: p. Jaroslav Krsek, p. Petr Němeček, pí. Karin 
Záhorcová a p. Milan Roman, 

 - p. Pavel Zeman  pro rozhodčí: p. Jan Mertins, 
 - p. Břetislav Popadinec  pro rozhodčí: p. Ing. Ivo John, p. Petr Richtera a p. La-

dislav Šámal, 
  - p. Vladimír Tabara  pro rozhodčí: p. Jaromír Antušák, p. Ing. Jan Blažek, p. Ing. 

Luděk Grabovský, p. MUDr. Tomáš Vojtíšek, p. Lukáš Adolf, p. Zdeněk Hruška, 
p. Ing. Michal Nevřela a pí. Bc. Pavla Chlubná. 

 
5. Vyhodnocení seminá ře rozhod čích p řipravované listiny „D“: 
 

 Seminář rozhodčích byl uskutečněn ve stanoveném termínu, místě, čase a byl 
dodržen stanovený program.  
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 Omluvy ze semináře: 
a) Omluva:  p. Jiří Kuzebauch, p. Mgr. Jiří Němeček, p. Marek Kohout, p. Ing. Lu-

boš Nový, p. Vladimír Vorlovský, p. Alexander Slivka, p. Roman Máša, pí. Ing. 
Soňa Grabovská, p. Alexandr Novák, p. Jiří Prkna, p. Leoš Smrčka, p. Tomáš 
Soukup, p. Mgr. Jan Blaťák, p. Ladislav Hejtmánek, p. Jiří Koryčanský, p. Mgr. 
Vlastimil Surma, p. Jiří Vašíček, p. Miroslav Grossmann a p. Lukáš Knapek,  

b) Neomluven:  - nikdo 
c) Odmítl ú čast: p. Otakar Fendrych, p. Václav Židů, p. Petr Měřínský, p. Jan 

Bednář, p. Antonín Bělocký, p. Miroslav Bil a p. Karel Šabršula  – nezařadit na 
listinu „D“.  

 

Náhradní termín, čas a místo k absolvování testu pro rozhodčí podle bodu a) si 
stanoví pověření pracovníci tak, aby testy byly provedeny nejpozději do 15. října 
2009. 

 - p. Pavel Zeman  pro rozhodčí: p. Marek Kohout, Ing. Luboš Nový 
 - p. Břetislav Popadinec  pro rozhodčí: p. Roman Máša, 
 - p. MUDr. Tomáš Vojtíšek pro rozhodčí: pí. Ing. Soňa Grabovská, p. Alexandr 

Novák, p. Jiří Prkna, p. Leoš Smrčka a p. Tomáš Soukup, 
 - p. Vladimír Tabara  pro rozhodčí: p. Jiří Koryčanský, p. Mgr. Vlastimil Surma a 

p. Jiří Vašíček, 
 - p. Ing. Jan Slezák  pro rozhodčí: p. Lukáš Knapek. 
 

 KR ČVS rozhodla, na náhradní testy nezvat rozhodčí, kteří byli ze semináře omlu-
veni a předtím ukončili činnost na listině rozhodčích „C“ z důvodu věku.   

 
6. Mezinárodní úsek: 
 

 Byla provedena delegace rozhodčích pro přípravná utkání RD žen (za zavřenými 
dveřmi) ve dnech 26.8. – 21.9.2009 takto: 

 Opava - Francie 26. a 27.8.2009, Opava - Bělorusko 1. a 2.9.2009, Opava - Chor-
vatsko 20. a 21.9.2009 – rozhodčí p. Miloš Pavelek, p. Ing. Luboš Pecháček a p. 
Vlastimil Kovář (odměna 800,- Kč). 

 

 Na semináři rozhodčích listiny „A“ dne 19.9.2009 byl předán průkaz novému mezi-
národnímu rozhodčímu p. Zdeňku Grabovskému a nové průkazy všem dosavad-
ním mezinárodním rozhodčím. 

 

 Pro mezinárodní rozhodčí, kteří reprezentují ČVS při utkáních v zahraničí, zajistit 
dostatečný počet drobných upomínkových předmětů (vlaječky, odznaky, nálepky, 
apod.). 

 
7. Odborní poradci pro pravidla: 
 

 KR ČVS rozhodla o ustavení odborných poradců pro pravidla, kteří odpovídají za 
přeložení a vydávání nových „Mezinárodních pravidel volejbalu“, vydávání jejich 
změn a doplňků, vypracovávání metodických pokynů k činnosti sboru rozhodčích, 
vydávání výkladů k jednotlivým pravidlům, apod. Odborní poradci zpracují návrhy, 
které předloží KR ČVS ke schválení. 

 Odborní poradci jsou ustaveni ve složení: 
 p. Ing. Milan Labašta, p. Tomáš Fink, p. Martin Hudík (odborná činnost) a p. Vla-

dimír Tabara (administrativní činnost). 
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 KR ČVS žádá odborné poradce, aby v co nejkratším možném časovém období, 
provedli opravy či aktualizaci doposud platných, ale již dříve vydaných dokumentů. 

 Přednostně: „Změny pravidel“, „Překlad nových pravidel platných od 2009“. 
 Ostatní: „Technika rozhodování“, „2. rozhodčí ve volejbalu“, „Metodika vyplňování 

Zápisu o utkání (mezinárodní formát)“ a „Metodické pokyny pro čárové rozhodčí“. 
 
8. Projednání návrhu rozpo čtu KR ČVS na rok 2010: 
 

 Sekretář KR ČVS p. Vladimír Tabara předložil návrh rozpočtu KR ČVS na rok 2010 
ve výši výdajů 290.000,- Kč, příjmů 25.000,- Kč, tedy ze schodkem 265.000,- K č. 
Návrh rozpočtu byl projednán po jednotlivých kapitolách tak, aby byla zajištěna 
kvalitní činnost KR ČVS v roce 2010. 

  
9. Různé:  
 

 a) KR ČVS rozhodla na internetových stránkách ČVS založit v liště „Rozhodčí“ 
rubriky: „Činnost komise rozhodčích“, „Testy“ a „Školení rozhodčích“. Z inter-
netových stránek ČVS odstranit zastaralé a nepotřebné dokumenty. 

 

 b) KR ČVS se rozhodla sledovat jubilea rozhodčích republikových listin a delegátů 
ČVS. Sekretář KR ČVS bude tato jubilea sledovat a při jubileích končících „0“ a 
„5“ bude zasílat blahopřejné dopisy.  

 

 c) KR ČVS rozhodla p. Ing. Janu Slezákovi přidělit ve VISu práva v modulu „Dele-
gáti“ pro listinu rozhodčích „B“ a „C“ – „4 - Uživatel“, pro zadávání srážek jed-
notlivým rozhodčím. 

 

 d) KR ČVS bere na vědomí čerpání „Technických oddechových časů“ uvedené v 
„Rozpisu …“. 

 

 e) Návrhem na zpravování metodického pokynu pro hlavní rozhodčí jednorázo-
vých mistrovských soutěží byl pověřen p. Jakub Gall. Po zpracování bude tento 
metodický pokyn vyvěšen v klubovně KR ČVS k připomínkování. 

 

 f) Členové KR ČVS zpracují požadavky na programové změny ve VISu. 
 

 g) Předsedou KR ČVS p. Pavlem Zemanem byl podán návrh, aby kvalifikace roz-
hodčích na listinu „B“ byla uskutečněna jako jednodenní, v dřívějším termínu při 
antukové lize, například v Dobřichovicích. Návrhem se bude KR ČVS zabývat 
na příštím zasedání. 

 

 h) KR ČVS požaduje delegace rozhodčích na všechny nemistrovské soutěže ČVS 
provádět výhradně přes KR ČVS. Projednat na SR ČVS. 

 

 i) Sekretář KR ČVS p. Vladimír Tabara, byl pověřen účastí na zasedáních STK 
ČVS.  

 

 j) KR ČVS projednala návrh rozhodčích extraligy, aby v soutěžním období 2009 – 
10 v soutěžích extraligy mužů a žen se v zápise o utkání v rubrice „Poznámky“ 
zaznamenávaly družstvům neoprávněné žádosti a rozhodla návrh předložit SR 
ČVS. 

 

 k) KR ČVS projednala a schválila postup v utkáních, ve kterých se nedostaví je-
den čárový rozhodčí s platností od soutěžního období 2009 – 10. 

 
 



             ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
                     Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov 
                     Komise rozhodčích 
 
 
 
 

strana 5 

 

10. Usnesení: 
 

029/03 Provést testy s rozhodčími, kteří se nezúčastnili seminářů rozhodčích listiny 
„A“, „D ČVS“, „B“, „C“ a připravované „D“. 

 odpovídají: pověření členové KR  T: do 15.10.2009     
 

030/03 Zadat do VISu výsledky testů jednotlivých rozhodčích a zadat schválené srážky 
za semináře. 

 odpovídá: předseda sboru delegát ů – pro listinu „A“ T: do 30.10.2009     
 odpovídá: sekretá ř KR – pro listinu „B“ a „C“ T: do 30.10.2009     
 

031/03 Projednat s generálním sekretářem ČVS zajištění drobných upomínkových 
předmětů pro mezinárodní rozhodčí“. 

 odpovídá: předseda KR  T: do 30.09.2009     
 

032/03 Provést opravy doposud platných, ale již dříve vydaných dokumentů podle bo-
du 7. Přednostně: „Změny pravidel“, „Překlad nových pravidel platných od 
2009“. 

 odpovídají: odborní poradci pro pravidla T: do 30.11.2009     
 

033/03 Provést opravy doposud platných, ale již dříve vydaných dokumentů podle bo-
du 7. Ostatní: „Technika rozhodování“, „2. rozhodčí ve volejbalu“, „Metodika 
vyplňování Zápisu o utkání (mezinárodní formát)“ a „Metodické pokyny pro čá-
rové rozhodčí“. 

 odpovídají: odborní poradci pro pravidla T: do 31.03.2010     
 

034/03 Předložit HK ČVS návrh rozpočtu KR ČVS dle bodu č. 8. 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 15.10.2009     
 

035/03 Provést na internetových stránkách ČVS úpravy dle bodu č. 9. a). 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 15.10.2009     
 

036/03 Sledovat jubilea rozhodčích a dle bodu č. 9. b) jim zasílat blahopřejné dopisy. 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: trvale     
 

037/03 Zajistit přidělení práv ve VISu dle bodu č. 9. c). 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 21.09.2009     
 

038/03 Vyvěsit v „Klubovně KR ČVS“ návrh metodického pokynu dle bodu č. 9. e) k 
připomínkám. 

 odpovídá: Jakub Gall – zpracování a vyvěšení T: do 30.09.2009     
 odpovídají: členové KR – připomínky T: do 31.10.2009     
 

039/03 Zpracovat požadavky na programové změny ve VISu. 
 odpovídají: členové KR  T: do 31.10.2009     
 

040/03 Na příštím zasedání projednat konání kvalifikace rozhodčích na listinu „B“. 
 odpovídá: sekretá ř KR T: do 29.11.2009     
 

041/03 Projednat na SR ČVS provádění delegací rozhodčích na všechny nemistrovské 
soutěže ČVS přes KR ČVS. 

 odpovídá: předseda KR T: do 22.09.2009     
 

042/03 Podle potřeby se zúčastňovat zasedání STK ČVS. 
 odpovídá: sekretá ř KR T: trvale     
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043/03 Projednat na SR ČVS zaznamenávání neoprávněných žádostí dle bodu č. 9. i). 
 odpovídá: předseda KR T: do 22.09.2009     
 

 
Příští zasedání:  29 listopadu 2009 v 10,00 hod., v Praze  (místo bude upřesněno). 
  

 (!!! Bez pozvánek !!!) .  
       

 
 
 
 

V Praze 19. září 2009  Zapsal: Vladimír  T a b a r a  
  sekretář KR ČVS 
 
 


