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Z Á P I S  č. 04/2009 
 

ze 4.  zasedání KR ČVS 
konaného dne 29. listopadu 2009 v Praze 

 
  
Přítomni   - členové:  Jakub Gall, Břetislav Popadinec, Ladislav Sazama,            

Jan Slezák, Vladimír Tabara, Tomáš Vojtíšek a Pavel Zeman. 
 - omluven: --- 
 - neomluven: --- 
 - hosté: --- 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu č. 01/2009, 02/2009 a 03/2009 
 2. Vyhodnocení náhradních testů 
 3. Úprava listiny čárových rozhodčích 
 4. Zápisy o utkání, docházka a porušení MPV a STD 
 5. Mezinárodní úsek 
 6. Školení rozhodčích v krajích 
 7. Školení rozhodčích I. a II. třídy 
 8. Úprava návrhu rozpočtu KR ČVS na rok 2010 
 9. Různé 
 10. Usnesení 
 
1. Kontrola pln ění usnesení ze zápisu č.  01/2009, 02/2009 a 03/2009: 
 

 Splněné úkoly: 
 V daný termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 006/01, 029/03, 030/03, 031/03, 034/03, 035/03, 037/03, 038/03, 039/03, 040/03, 

041/03 a 043/03. 
 

 Nespln ěné a trvající úkoly: 
 V daný termínech doposud nebyly splněny nebo termín splnění trvá u těchto úkolů: 
 014/01, 015/02, 024/02, 025/02, 032/03, 033/03, 036/03 a 042/03. 
 
2. Vyhodnocení náhradních test ů 
 

Náhradní testy byly provedeny takto u: 
 - p. Zdeněk Škoda pro rozhodčí: p. Jaroslav Krsek, p. Petr Němeček, pí. Karin 

Záhorcová a delegáta p. Milana Romana, 
 - p. Pavel Zeman  pro delegáta : p. Jan Mertins, 
 - p. Břetislav Popadinec  pro rozhodčí: p. Ivo John, p. Petr Richtera a p. Ladislav 

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

Grabovský, p. Tomáš Vojtíšek, p. Lukáš Adolf, p. Zdeněk Hruška, p. Michal 
Nevřela a pí. Pavla Chlubná. 
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3. Úprava listiny čárových rozhod čích: 
 

 Pražský volejbalový svaz navrhuje na listinu čárových rozhodčích zařadit:   

 010 PHA – Hlavní m ěsto Praha  
 zařadit: p. Petr Dušek schváleno 
 

 Ústecký volejbalový svaz navrhuje na listinu čárových rozhodčích zařadit: 
 

 042 ULK – Ústecký kraj  
 zařadit: p. Miroslav Denk schváleno 
 

 KR ČVS rozhodla o vypracování systému pro výběr a zařazování čárových roz-
hodčích na listinu. 

 
4. Zápisy o utkání, docházka a porušení MPV a STD: 
 

 KR ČVS projednala nedostatky v zápisech o utkání, docházku a porušení MPV a 
STD v utkáních za období 19.9. – 28.11.2009. 

 

 Zápisy o utkání: 
 – p. Pavel  Říha,    celková srážka 0,03 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-A, utkání č. 5 Praga – Karlovy Vary – chybný zá-

znam udělené „karty“ nebo bodu – srážka 0,03 bodu,    
 – p. Vladimír  Hanzlík,   celková srážka 0,03 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-A, utkání č. 5 Praga – Karlovy Vary – chybný zá-

znam udělené „karty“ nebo bodu – srážka 0,03 bodu, 
 – p. Miroslav  Kalivoda, celková srážka 0,04 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-B, utkání č. 4 Česká Třebová – Hradec Králové – 

chybný součet, 1 chyba – srážka 0,01 bodu,  neuvedení čitelného příjmení a 
jména zapisovatele a podpisu – srážka 0,03 bodu, 

 – p. Josef  Voslá ř,   celková srážka 0,04 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-B, utkání č. 4 Česká Třebová – Hradec Králové – 

chybný součet, 1 chyba – srážka 0,01 bodu,  neuvedení čitelného příjmení a 
jména zapisovatele a podpisu – srážka 0,03 bodu, 

 – p. Vladimír Klár,  celková srážka 0,01 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-B, utkání č. 10 Ústí nad Orlicí – Hronov – neuve-

dení čitelného příjmení a jména trenéra hostů – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Ladislav Šámal,   celková srážka 0,01 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-B, utkání č. 10 Ústí nad Orlicí – Hronov – neuve-

dení čitelného příjmení a jména trenéra hostů – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Ji ří Malach,  celková srážka 0,01 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-C, utkání č. 10 Vyškov – Holešov – chyba v délce 

trvání utkání – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Zdeněk Němec,   celková srážka 0,01 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-C, utkání č. 10 Vyškov – Holešov – chyba v délce 

trvání utkání – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Matěj Dmejchal,  celková srážka 0,01 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-Z-B, utkání č. 6 Vamberk – Dobřichovice – chybný 

součet, 1 chyba – srážka 0,01 bodu, 
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 – p. Jaroslav Lhota,   celková srážka 0,01 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-Z-B, utkání č. 6 Vamberk – Dobřichovice – chybný 

součet, 1 chyba – srážka 0,01 bod 
 – p. Jaroslav  Onder čin,   celková srážka 0,03 bodu , 
  1. rozhodčí – 10.10.2009 1-JKY-A, utkání č. 5 Žatec – Ervěnice – nevyplnění 

údajů, zčásti – srážka 0,03 bodu, 
 – p. Jaroslav Ježek,   celková srážka 0,03 bodu , 
  1. rozhodčí – 6.11.2009 1-M, utkání č. 69 Jablonec – Dobřichovice – chybný 

záznam udělené „karty“ a bodu – srážka 0,03 bodu,   

 – p. Ji ří Čermák,   celková srážka 0,03 bodu , 
  2. rozhodčí – 6.11.2009 1-M, utkání č. 69 Jablonec – Dobřichovice – chybný 

záznam udělené „karty“ a bodu – srážka 0,03 bodu, 
 

 Nedostavení se k utkání:  
 – p. Michal  Nevřela,    celková srážka 0,05 bodu , 
  2. rozhodčí – 21.11.2009 2-Z-C, utkání č. 63 Litovel – Křenovice – nedostavení 

se k utkání s dodatečnou omluvou (zajištění rozhodčího) – „Kritéria“ čl. 2.4.2 
písm. b) srážka 0,05 bodu, 

 – p. Ladislav  Hrníčko,   celková srážka 0,00 bodu , 
  2. rozhodčí – 17.11.2009 EX-JKY-A, utkání č. 68 Liberec – Madeta – nedosta-

vení se k utkání s dodatečnou omluvou – „Kritéria“ čl. 2.4.2 písm. b) srážka 
0,00 bodu (mimořádná událost), 

 – p. Vladimír Horbowyj,  celková srážka 0,00 bodu , 
  2. a 1. rozhodčí – 28.11.2009 2-Z-A, utkání č. 72 a 77 Neratovice – Plzeň – 

nedostavení se k utkání s dodatečnou omluvou – „Kritéria“ čl. 2.4.2 písm. b) 
srážka 0,00 bodu (mimořádná událost), 

  

 Nedostupnost:  
 – p. Pavel  Hejtmánek,   celková srážka 0,05 bodu , 
  1. a 2. rozhodčí – 14.11.2009 2-M-C, utkání č. 51 a 56 Drásov – Bučovice – 

odmítnutí delegace bez zadané nedostupnosti ve VISu – „Kritéria“ čl. 2.4.3 
písm. c) srážka 0,05 bodu, 

 

 Porušení MPV a STD: 
 – pí. Radka Koldinská,  celková srážka 0,01 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-Z-B, utkání č. 8 Pardubice – SF Praha – chybí doho-

da o dřívějším začátku utkání – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Petr Richtera,   celková srážka 0,01 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-Z-B, utkání č. 8 Pardubice – SF Praha – chybí doho-

da o dřívějším začátku utkání – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Jaroslav Krsek, celková srážka 0,03 bodu , 
  1. rozhodčí – 10.10.2009 EX-Z, utkání č. 5 Liberec – Ostrava – chybný záznam 

startu bez RP na OP – srážka 0,03 bodu, 
 – pí. Karin Záhorcová,   celková srážka 0,03 bodu , 
  2. rozhodčí – 10.10.2009 EX-Z, utkání č. 5 Liberec – Ostrava – chybný záznam 

startu bez RP na OP – srážka 0,03 bodu,. 
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 – p. Miroslav  Kalivoda, celková srážka 0,01 bodu , 
  2. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-B, utkání č. 9 Česká Třebová – Hradec Králové – 

hodnocení trenéra Česká Třebová podepsáno kapitánem – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Josef  Voslá ř,   celková srážka 0,01 bodu , 
  1. rozhodčí – 3.10.2009 2-M-B, utkání č. 9 Česká Třebová – Hradec Králové – 

hodnocení trenéra Česká Třebová podepsáno kapitánem – srážka 0,01 bodu, 
 – p. Ji ří Palát,   celková srážka 0,03 bodu , 
  1. rozhodčí – 31.9.2009 1-M, utkání č. 25 EGE České Budějovice – Vrchlabí – 

změna trenéra za asistenta trenéra před zahájením utkání – srážka 0,03 bodu, 
 – p. Josef Petraš,   celková srážka 0,03 bodu , 
  1. rozhodčí – 31.9.2009 1-M, utkání č. 25 EGE České Budějovice – Vrchlabí – 

změna trenéra za asistenta trenéra před zahájením utkání – srážka 0,03 bodu, 
 – p. Ji ří Čermák,   celková srážka 0,20 bodu , 
  1. rozhodčí – 17.11.2009 EX-JKY-A, utkání č. 68 Liberec – Madeta – nevybrání 

rozhodčího potřebné kvalifikace – srážka 0,20 bodu, 
 – p. Martin Hanzelín,   celková srážka 0,11 bodu , 
  1. rozhodčí – 21.11.2009 2-M-A, utkání č. 66 Plzeň – Ervěnice – povolen neo-

právněný záznam do zápisu o utkání kapitánem – srážka 0,10 bodu, není pro-
vedeno hodnocení trenérem Ervěnice – srážka 0,01 bodu,  

 – p. Arpád Tká č,    
  čárový rozhodčí – 14.11.2009 EX-M, utkání č. 53 Praha – Brno – na základě 

podnětu předsedy komise delegátů ČVS od 1.12.2009 pozastavena delegace 
čárového rozhodčího, 

 

 – KR ČVS neshledala v utkání EX-M č. 30 konaného dne 22.10.2009 mezi druž-
stvy Brno – Benátky nad Jizerou, žádné porušení MPV rozhodčími p. Vlastimi-
lem Kovářem a p. Jaromírem Antušákem. 

 
5. Mezinárodní úsek: 
 

 Na základě žádosti reprezentačního trenéra družstva juniorek byla provedena de-
legace rozhodčích pro přípravná utkání RD JKY takto: 

 22.10.2009    ČR – Polsko Brno  Luděk Grabovský (utkání za zavřenými dveřmi), 
 23.10.2009    ČR – Polsko Brno  Tomáš Vojtíšek, Daniel Trumpeš, 
 24.10.2009    ČR – Polsko Brno  Daniel Trumpeš, Tomáš Vojtíšek, 
  (odměna 800,- Kč). 
 

 Na utkání CEV Indesit ligy mistrů jsou rozhodčí delegováni následovně:   

 01.12.2009 v 18,00 hod., VK Jihostroj České Bud ějovice - Dinamo Moskva  
 Náhradní rozhodčí:  Jan Krtička 
 Čárový rozhodčí: Vlastimil Janoušek, Michal Novotný, Jaromír Kořenek, Bohu-

mil Nosek a Lubomír Nahodil (náhradník).     

 06.01.2010 v 17,30 hod., VK Jihostroj České Bud ějovice - Olympicos Piraeus  
 Náhradní rozhodčí:  Dušan Rychlík 
 Čárový rozhodčí: Václav Aubrecht, Vlastimil Janoušek, Lubomír Nahodil, Michal 

Novotný a Vladimír Sokol (náhradník).   

 13.01.2010 v 17,30 hod., VK Jihostroj České Bud ějovice - Trentino berlic 
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 Náhradní rozhodčí:  Jaroslav Krsek 
 Čárový rozhodčí: Vladimír Sokol, Lubomír Nahodil, Ladislav Sazama, Jakub 

Kovařík a Vlastimil Janoušek (náhradník).   

 09.12.2009 v 18,00 hod., VK Mod řanská Prost ějov - Aluprof Bielsko-Biala 
 Náhradní rozhodčí:  Jiří Dvořák 
 Čárový rozhodčí: Zdeněk Novák, Jiří Peloušek, Karel Zaoral, Radek Adamec a 

Vít Omelka (náhradník).   

 15.12.2009 v 18,00 hod., VK Mod řanská Prost ějov - Dinamo Moskva 
 Náhradní rozhodčí: Zdeněk Grabovský 
 Čárový rozhodčí: Milan Vachutka, Libor Přibyl, Zdeněk Novák, Karel Zaoral a 

Jaroslav Deďo (náhradník).   

 19.01.2010 v 16,30 hod., VK Mod řanská Prost ějov - Fenerbahce-Acibadem 
Istanbul 

 Náhradní rozhodčí: Jaromír Antušák 
 Čárový rozhodčí: Josef Pavelka, Libor Přibyl, Jiří Peloušek, Milan Vachutka a 

Petr Všetečka (náhradník). 
 

 Dne 10.10.2009 byl předán průkaz novému mezinárodnímu rozhodčímu p. Zdeňku 
Grabovskému. 

 

 P. Tomáš Fink dne 7.11.2009 písemně resignoval na funkci mezinárodního roz-
hodčího. Toto své rozhodnutí oznámil prostřednictvím sekretariátu ČVS přísluš-
nému orgánu CEV. KR ČVS rozhodnutí bere na vědomí a současně vyslovuje po-
děkování za reprezentaci ČVS během jeho mezinárodní kariéry rozhodčího. 

  

 Předsedovi ČVS p. Antonínu Léblovi byl zaslána žádost o podpoření společné ob-
jednávky u firmy Mikasa na ústroj mezinárodních rozhodčích. Na základě schvále-
ní bude realizováno, zajistí p. Tomáš Vojtíšek. 

 

 Informace: v pohárových soutěžích CEV v soutěžním období 2009 - 10 je uplatně-
no pravidlo o možném použití dvou obranných hráčů libero. 

 

 CEV oznámila, že považuje fyzickou zdatnost mezinárodních rozhodčích za velmi 
významné kritérium jejich úspěšnosti. Do budoucna se předpokládá, zavedení fy-
zických testů rozhodčích na mezinárodních akcích. 

 
 
 

6. Školení rozhod čích v krajích: 
 

 V ZL KVS proběhlo dne 19.9.2009 školení rozhodčích III. třídy a bylo vyškoleno 7 
nových rozhodčích. 

 V OL KVS proběhlo dne 22.11.2009 a 28.11.2009 školení rozhodčích III. třídy a 
bylo vyškoleno 6 nových rozhodčích. 

 V PVS proběhlo dne 7. – 8.11.2009 a 21.11.2009 školení rozhodčích II. a III. třídy 
a bylo vyškoleno 5 nových rozhodčích II. třídy a 5 III. třídy. 

 
7. Školení rozhod čích I. a II. t řídy: 
 

 KR ČVS rozhodla o uskutečnění školení rozhodčích I. a II. třídy ve dnech  8. – 10. 
ledna 2010 v Hradci Králové: 

 -  pokyn k výb ěru uchaze čů byl zaslán předsedům KR KVS dne 2.11.2009, 
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 - tiskopis p řihlášky  byl taktéž zaslán předsedům KR KVS dne 2.11.2009 s ter-
mínem přihlášek nejpozději do 30.11.2009, 

 - vedoucím školení  byl pověřen p. Vladimír  Tabara , který provede na základě 
přihlášek komplexní zajištění školení, 

 - tematický plán školení  I. tř. II. tř. lektor 
 - Mezinárodní pravidla volejbalu  9,5 hod. 6,5 hod. Tomáš Fink, 
 - Soutěžní řád volejbalu 2,0 hod. 2,0 hod. Vladimír Tabara 
 - Zápis o utkání - zkrácený 0,5 hod. 0,5 hod. Jakub Gall 
   - mezinárodní 1,0 hod. 0,5 hod. Jakub Gall 
 - Stanovy a předpisy ČVS 1,0 hod 1,0 hod Jan Slezák 
 - Práva a povinnosti rozhodčích 1,0 hod 1,0 hod Pavel Zeman 
 - Administrativa rozhodčího 1,0 hod 1,0 hod Pavel Zeman 
 - Psychologie rozhodčího 1,5 hod 1,5 hod Tomáš Vojtíšek 
 - Zdravověda   1,5 hod 1,5 hod Tomáš Vojtíšek 
 - Test a ústní zkouška 2,0 hod 1,5 hod komise 
 - Praktické výstupy rozhodčího 5,0 hod. 4,0 hod. Ladislav Sazama 
       Pavel Zeman, 
       Břetislav Popadinec, 
       Tomáš Fink, 
 - KR ČVS na základě „Prováděcího předpisu pro školení a jmenování rozhodčích 

volejbalu“ čl. 1, odst. 2) a žádosti příslušné KR KVS uděluje výjimku z délky 
praxe rozhod čího II. t řídy  těmto uchazečům: p. Petr Košnovský (16.06.08), p. 
Jiří Koryčanský (15.07.09), p. Roman Máša (26.05.09), p. Jaromír Motl 
(26.05.09), p. Leoš Smrčka (12.06.08), pí. Ivana Strachanová (27.11.08) a pí. 
Eliška Trantinová. 

 - KR ČVS na základě předběžných nákladů školení stanovuje poplatek za školné 
ve výši 1.300,- Kč. 

 - testy připraví vedoucí školení, 
 - ke dni 29.11.2009 je oficiálně 7 přihlášených uchaze čů na školení rozhodčích 

I. třídy, když uzávěrka přihlášek je do 30.11.2009. Cílem KR ČVS je naplnění 
školení nejméně 20 – 24 uchazeči, proto KR ČVS rozhodla přímo (bez KR 
KVS) vyzvat rozhodčí II. třídy listiny D ke zvýšení kvalifikace. 

  
8. Úprava návrhu rozpo čtu KR ČVS na rok 2010: 
 

 Předsedou a sekretářem KR ČVS byla provedena úprava návrhu rozpočtu KR 
ČVS na rok 2010 ve výši výdajů 230.000,- Kč, příjmů 30.000,- Kč, tzn. celkem vý-
daje  200.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl projednán po jednotlivých kapitolách tak, 
aby byla zajištěna nejzákladnější, ale kvalitní činnost KR ČVS v roce 2010. Návrh 
rozpočtu byl předán HK ČVS. 

 
9. Různé:  
 

 a) KR ČVS provedla kontrolu platnosti průkazů rozhodčích a delegátů ČVS. 
K dnešnímu dni, tj. 29.11.2009 všichni rozhodčí a delegáti uvedení na listinách 
ČVS mají platný průkaz rozhodčího. V roce 2010 končí platnost průkazu roz-
hodčího 7-mi rozhodčím s nejbližším datem 16.03.2010. 
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 b) KR ČVS provedla kontrolu zaplacení LP v soutěžním období 2009 - 10 u roz-
hodčích a delegátů ČVS. K dnešnímu dni, tj. 29.11.2009 všichni rozhodčí a de-
legáti uvedení na listinách ČVS mají ve VISu vyznačeno zaplacení LP.  

 

 c) KR ČVS rozhodla kvalifikaci rozhodčích na listinu „A“ provést jako dvoudenní 
19. – 20. června v Pecce. 

  Kvalifikace rozhodčích na listinu „B“ bude jednodenní. O místě zda 
v Dobřichovicích nebo v Hodslavicích bude rozhodnuto na příštím zasedání, na 
základě podmínek oddílů.   

 d) KR ČVS projednala a schválila s platností od soutěžního období 2009 -10 do-
plnění „Interního sazebníku srážek KR ČVS“ za chyby v zápisech o utkání. Ko-
nečné znění bude připraveno do příštího zasedání. 

 

 e) KR ČVS projednala a schválila „Metodický pokyn pro výkon funkce hlavní roz-
hodčího“ jednorázových mistrovských soutěží.  

 

f) KR ČVS zpracovala požadavky na programové změny ve VISu v modulech 
„Klubovny“, „Delegáti“, „Registrace“, „Rozhodčí“, „Redakční systém“ a „Osobní 
nastavení“. 

 

g) KR ČVS rozhodla o vytvoření seznamu předsedů KR krajů a pracovníků pro 
delegace a předelegace. 

 

h) KR ČVS rozhodla delegovat p. Pavla Zemana jako hlavního rozhodčího na 
memoriály Milana Kavky a Richarda Myslíka do Hradce Králové ve dnech 8. – 
10. ledna 2010.  

 
10. Usnesení: 
 

044/04 Doplnit p. Petra Duška a Miroslava Denka na listinu „ČVS - čároví rozhodčí“. 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 05.12.2009     
 

045/04 Vypracovat systém pro výběr a zařazování čárových rozhodčích na listinu. 
 odpovídají: Jan Slezák, Tomáš Vojtíšek  T: do 08.01.2010 
 

046/04 Zadat do VISu schválené srážky podle bodu č. 4. 
 odpovídají: pověření členové KR  T: do 05.12.2009 
 

047/04 Pozastavení delegací čárového rozhodčího p. Arpádu Tkáčovi. 
 odpovídají: o zrušení delegace – Břetislav Popadinec  T: od 01.12.2009 
  zaslání rozhodnutí – sekretá ř KR  T: do 03.12.2009 
 

048/04 Komplexně zajistit školení rozhodčích I. a II. třídy podle bodu č. 7. 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 08.01.2010     
 

049/04 Rozhodnout o místě konání kvalifikace rozhodčích na listinu „B“. 
 odpovídají: všichni T:      09.01.2010     
 

050/04 Doplnit „Interní sazebník srážek KR ČVS“ za chyby v zápisech o utkání. 
 odpovídá: Jan Slezák T: do 08.01.2010     
 

051/04 Vyvěsit „Metodický pokyn pro výkon funkce hlavní rozhodčího“ jednorázových 
mistrovských soutěží na webových stránkách. 

 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 11.12.2009     
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052/04 Zaslat požadavky na programové změny ve VISu na sekretariát ČVS. 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 11.12.2009     
 

053/04 Vytvořit seznam předsedů KR krajů a pracovníků pro delegace a předelegace. 
 odpovídá: sekretá ř KR  T: do 31.12.2009     
 

054/04   Zpracovat rámcový plán práce a termínů schůzí KR ČVS na rok 2010 
     odpovídá: sekretá ř KR         T: 31.12.2009 
 
Příští zasedání:  9. ledna 2010 v 19,00 hod., v Hradci Králové, Pouch ovská 153, 

hotel Kondic . 
  

 (!!! Bez pozvánek !!!) .  
 

 
 
 

V Praze 29. listopadu 2009  Zapsal: Vladimír  T a b a r a  
  sekretář KR ČVS 


