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Z Á P I S  č. 15/2011 
 

z 14. zasedání KR ČVS 
konaného dne 18. června 2011 v Pecce 

 
  
Přítomni   - členové:  Jakub Gall, Vladimír Tabara, Tomáš Vojtíšek a Pavel Zeman, 

Břetislav Popadinec, Ladislav Sazama a Jan Slezák,   
 - omluven: ---  
 - hosté: --- 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu č. 01/2009 až 14/2011 
 2. Projednání změn v „Kritériích hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní 

období 2011 – 12 
 3. Vyhodnocení kvalifikací rozhodčích na listiny „A“ a „B“  
 4. Provedení aktualizace listin rozhodčích a předání seznamu STK 
 5. Mezinárodní úsek 
 6. Příprava seminářů rozhodčích listin „A“, „B“, „C“, „D“ a „D ČVS“ 
 7. Průběžné čerpání rozpočtu za I. pololetí 2011 
 8. Provádění delegací a předelegací v soutěžním období 2011 - 12 
 9. Projednání připomínek k prováděcímu předpisu „Školení rozhodčích 

a školitelů v ČVS“ 
 10. Různé 
 11. Usnesení 
 
1. Kontrola pln ění usnesení ze zápisu č. 01/2009 až 14/2011: 
 

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 113/14, 114/14, 115/14, 116/14, 117/14, 118/14, 119/14, 120/14, 121/14, 122/14 a 

124/14.  
 

 Nespln ěné a trvající úkoly: 
 V daných termínech doposud nebyly splněny nebo termín splnění trvá u těchto 

úkolů: 
 032/03, 033/03, 036/03, 042/03 a 123/14.  
 

2. Změny v „Kritériích hodnocení rozhod čích“ pro sout ěžní období 2011 - 12: 
 

 Návrh na změnu „Kritérií hodnocení rozhodčích ČVS“ od soutěžního období 2011 
– 12 písemně předložil p. Jan Slezák. „Kritéria …“ byla projednána a schválena. 

 

3. Vyhodnocení kvalifikací rozhod čích na listiny „A“ a „B“: 
 

 Kvalifikace rozhodčích pro zařazení na listinu „A“ probíhá ve dnech 17. – 19. červ-
na 2011 v Pecce. Bylo pozváno 13 rozhodčích, 2 rozhodčí se omluvili (p. Petr Bu-
lánek a p. Libor Přibyl), takže byli pozváni 2 náhradníci, ze kterých se 1 omluvil (p. 
Jiří Ibl). Celkem se kvalifikace účastní 12 rozhodčích.  
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 Kvalifikace rozhodčích pro zařazení na listinu „B“ proběhne dne 25. června 2011 
v Dobřichovicích. Je pozváno 20 rozhodčích, 5 rozhodčích se již omluvilo (p. Ra-
dek Adamec, p. Václav Bolina, pí. Věra Hudečková, p. Vladimír Uher a p. Aleš Ve-
selý), takže bylo pozváno 5 náhradníků. Celkem by se mělo kvalifikace zúčastnit 
20 rozhodčích. 

 Výsledky kvalifikací budou uvedeny, po skončení, v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 

4. Provedení aktualizace listin rozhod čích a p ředání seznamu STK: 
 

 Listina rozhod čích „A“ – 28 rozhod čích: 
 Na listinu – doplnit po kvalifikaci. 
 

 Listina rozhod čích „B“ – 60 rozhod čích: 
 Na listinu – doplnit Jaroslav Rejnek, 
  – doplnit po kvalifikaci. 
 

 Listina rozhod čích „C“ – 112 rozhod čích: 
 Na listinu – ponechat p. Jan Tvrz, p. Jiří Landa, p. Arpád Tkáč, p. Bohumil Petří-

ček, pí. Jitka Bartrop, p. Miroslav Vajtr, p. Jaroslav Onderčin, p. Pa-
vel Černý, p. Josef Sršeň, p. Jaroslav Kosprt, p. Vojtěch Ježek, p. 
Robert Ondrůj, p. Jan Trávníček a p. Pavel Darmovzal, 

  – doplnit p. Aleš Baudis, p. Václav Hudík, p. Tomáš Filinger, p. Jaro-
slav Tichý, p. Vladimír Maťátko, pí. Ludmila Haraštová a p. Petr Koš-
novský. 

 

 Listina rozhod čích „D“ – 37 rozhod čích: 
 Z listiny – vyřadit p. Marek Kohout, p. Jan Petrů, p. Jiří Koryčanský a p. Jiří Va-

šíček. 
 

 Na listinu – doplnit p. František Baumruk, p. František Peller, p. Robert Netrval, 
p. Jan Muknšnábl, p. Ondřej Kupilík, pí. Lenka Kindermanová, p. Petr 
Rozsíval, pí. Tereza Žúdelová a p. Josef Kubíček. 

 

 Listina čárových rozhod čích „ ČR“ – 51 rozhod čích: 
 Z listiny – vyřadit p. Jaromír Kořenek, p. Roman Marschner a Emil Velinov. 
 

 Na listinu – doplnit p. Roman Biskup, p. Jiří Cirbus, p. Martin Možnár, p. Jiří Pro-
cházka a pí. Markéta Tůmová. 

 

5. Mezinárodní úsek: 
 

 a) KR ČVS navrhla tabulku „Odměn rozhodčích pro mezinárodní utkání hraná 
v ČR“ takto:  

   Odměna za utkání: 
  - muži, ženy: 
   oficiální utkání, s čárovými rozhodčími, apod. ..........................  1.500,- Kč, 
   utkání za „zavřenými dveřmi“  ...................................................  800,- Kč, 
   čároví rozhodčí  ........................................................................  300,- Kč, 
  - junioři, juniorky: 
   oficiální utkání  ..........................................................................     800,- Kč, 
  - kadeti, kadetky: 
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   oficiální utkání  ..........................................................................     700,- Kč. 
 

  Cestovní náhrady dle platného předpisu ČVS. Předložit SR ČVS ke schválení. 
 

 b) KR ČVS navrhuje k účasti na školení kandidátů mezinárodních rozhodčích v 
Rumunsku 2011 p. Daniela Trumpeše, který splňuje podmínky ČVS a FIVB. 

 

6. Příprava seminá řů rozhod čích listin „A“, „B“, „C“, „D“ a „D ČVS“: 
 

 Semináře rozhodčích se uskuteční takto: 
 10.9.2011 sobota Praha rozhodčí listiny „A“ a "D ČVS", 
 11.9.2011 neděle Prostějov rozhodčí listiny „B“, "C" a "D" (Morava), 
 17.9.2011 sobota Praha rozhodčí listiny „B“, "C" a "D" (Čechy). 
 Zahájení všech seminářů bude v 09,30 hod. 
 Objednávky zajistí sekretář KR ČVS, rozpočet je vypracován – předpokládané ná-

klady 6.000,- Kč + 8.850,- Kč + 8.850,- = 23.700,- Kč. KR ČVS byl stanoven pro-
gram pro jednotlivé semináře a byli určeni lektoři (MPV seminář „A“ a "D ČVS" p. 
Tomáš Fink; MPV seminář „B“, "C" a "D" Čechy p. Tomáš Fink; MPV seminář „B“, 
"C" a "D" Morava p. Tomáš Vojtíšek; STK všechny semináře p. Petr Kvarda a p. 
Jan Přecechtěl. Zhotovení testů zajistí p. Zdeněk Škoda. 

 Pozvánky zašle sekretář KR ČVS elektronicky a poštou. Na semináře „A“, „B“ a „C“ 
pozvat rozhodčí, kteří úplně ukončili činnost, tj. p. Aleš Dočkal, p. František 
Baumruk, p. Zdeněk Hruška a p. Josef Kubíček. Jmenovaným předat upomínkový 
dar.  

 Neúčast rozhodčích na semináři, bude řešen na nejbližším zasedání KR ČVS s 
tím, že budou pozváni na náhradní termín. 

 

7. Průběžné čerpání rozpo čtu za I. pololetí 2011: 
 

 Sekretář KR ČVS p. Vladimír Tabara předložil čerpání výdajů a příjmů „Rozpo čtu 
KR ČVS za I. pololetí 2011“  dle uskutečněných jednotlivých akcí. Hospodaření 
KR ČVS probíhá dle plánu a je vyrovnané. Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

8. Provád ění delegací a p ředelegací v sout ěžním období 2011 - 12: 
 

 KR ČVS rozhodla o provádění delegací a předelegací v soutěžním období 2011 -
12 takto: 

 - p. Břetislav Popadinec EX-M, Z + čároví rozhodčí; ČP-M, Z 2. a další kola, 
 - p. Pavel Zeman 1-M, Z; EX-JRI; EX-KTI, ČP-M, Z 1. kolo, 
 - p. Ladislav Sazama 2-M, Z A, B; EX-JKY A; EX-KKY A; 
   1-JRI, JKY, KKY (Čechy), 
 - p. Jakub Gall 2-M, Z C; EX-JKY B; EX-KKY B; 
   1-JRI, JKY, KKY (Morava). 
 

 Na základě zpracovaných přihlášek do soutěží ČVS byl zpracován seznam vetací 
rozhodčích, který KR ČVS vzala na vědomí. 

 

9. Projednání p řipomínek k provád ěcímu p ředpisu „Školení rozhod čích a školi-
telů v ČVS: 

 

 KR ČVS na základě rozhodnutí SR ČVS projednala připomínky p. Milana Labašty 
k prováděcímu předpisu „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ a usnesla se takto: 
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 - článek 1, odst. 2.1 až 2.4 – ponechat v původním znění, není nutné zjednodu-
šení, 

 - článek 1, odst. 2.3 – ponechat v původním znění, není možné odstranit výraz 
„výjimečně“, 

 - článek 1, odst. 7  – ponechat v původním znění, je správné zdůraznit, že se 
jedná o „výjimečné“ zařazení, 

   – ponechat v původním znění, není možné změnit název 
předpisu, 

 - článek 2, odst. 2.1 až 2.3 – ponechat v původním znění, není nutné zjednodu-
šení, 

 - článek 2, odst. 3.1 až 3.3 – ponechat v původním znění, delegátům ČVS po-
nechat možnost získání licence školitele,  

 - článek 2, odst. 3.2 a 3.3 – ponechat v původním znění, výrazem „minimálně“ 
je to přesněji specifikováno,  

 - článek 2, odst. 6.1 až 6.3 – byly zrušeny a nahrazeny odst. 6.1 tohoto znění: 
licence „A“, „B“, „C“ – 70 let. 

 Stanovisko KR ČVS bude předáno legislativní komisi ČVS. 
 

10. Různé: 
 

a) KR ČVS uložila p. Janu Slezákovi zjistit, zda by rozhodčí z listiny „B“ ze sever-
ní Moravy, byli ochotni převzít delegaci na utkání soutěže 1-M např. do Prahy, 
za paušální jízdné nepřekračující náklady rozhodčích v Čechách. 

 

b) KR ČVS rozhodla vypracovat rozbor počtů žen na listinách ČVS a žen s kvali-
fikací rozhodčího evidovaných v ČVS. 
 

c) KR ČVS ukládá pracovní skupině ve složení p. Tomáš Vojtíšek, p. Jakub Gall 
a p. Vladimír Tabara, komplexně zpracovat „Oficiální pravidla volejbalu“, včet-
ně úvodu, schémat a diagramů. Oponenturu provede p. Martin Hudík. 

 

d) KR ČVS provedla kontrolu platnosti průkazů rozhodčích. V soutěžním období 
2011 – 12 skončí platnost těmto rozhodčím: p. Jan Krtička (28.8.2011), p. Vla-
dimír Málek (18.5.2011), p. Jan Slezák (18.5.2011), p. Michal Souček 
(20.8.2011), p. Vladimír Šípek (18.5.2011), p. Pavel Vajrych (18.5.2011) a pí. 
Soňa Grabovská (18.5.2011). 

 

e) KR ČVS rozhodla ve smyslu směrnice č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ 
článku 4, odst. 1., písm. a) stanovit pro rozhodčí listin ČVS termín pro uhraze-
ní LP, a to nejpozději do 10.9.2011. 

 

f) KR ČVS rozhodla připravit hodnocení čárových rozhodčích v systému VIS. 
 

11. Usnesení: 
 

125/15 Předložit SR ČVS ke schválení „Kritéria hodnocení rozhodčích ČVS“ od sou-
těžního období 2011 – 12“.  

 odpovídá: předseda T: do 14.07.2011 
 

126/15 Vydat výsledky obou kvalifikací jako přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 03.07.2011 
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127/15 Vyhotovit listiny rozhodčích "A", "B", "C", "D" a "ČR" jako jmenné seznamy s 
kontaktními údaji. 

 odpovídá: sekretá ř  T: do 20.07.2011 
 

128/15 Předložit SR ČVS ke schválení tabulku „Odměn rozhodčích pro mezinárodní 
utkání hraná v ČR“.  

 odpovídá: předseda T: do 14.07.2011 
 

129/15 Předložit SR ČVS návrh na vyslání p. Daniela Trumpeše na školení kandidáta 
mezinárodního rozhodčího. 

 odpovídá: sekretá ř T: do 14.07.2011 
 

130/15 Zajistit komplexně semináře rozhodčích listin "A", "B" „C“, „D“ a "D ČVS" podle 
bodu č. 6. 

 odpovídá: sekretá ř T: do 10.09.2011 
 

131/15 Provést delegace rozhodčích na soutěžní období 2011 - 12 dle bodu č. 8. 
 odpovídají: delega ční pracovníci  T: do 07.08.2011 
 

132/15 Předat legislativní komisi ČVS stanovisko KR ČVS k prováděcímu předpisu 
„Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ podle bodu č. 9. 

 odpovídá: sekretá ř T: do 29.06.2011 
 

133/15 Projednat z rozhodčími listiny „B“ převzetí delegací dle bodu č. 10, písm. a). 
 odpovídá: Jan Slezák  T: do 20.07.2011 
 

134/15 Vypracovat rozbor počtů žen na listinách ČVS a žen s kvalifikací rozhodčího 
evidovaných v ČVS dle bodu č. 10, písm. c). 

 odpovídá: sekretá ř T: do 01.09.2011 
 

135/15 Komplexně zpracovat „Oficiální pravidla volejbalu“, včetně úvodu, schémat a 
diagramů. 

 odpovídá: pracovní skupina  T: do 31.12.2011 
 

136/15 Upozornit rozhodčí na skončení platnosti průkazu rozhodčího a provedení ob-
novy platnosti dle bodu č. 10, písm. e). 

 odpovídá: sekretá ř T: do 10.07.2011 
 

137/15 Oznámit hromadným e-mailem rozhodčím listin ČVS, že byl stanoven termín 
pro uhrazení LP dle bodu č. 10, písm. f). 

 odpovídá: sekretá ř T: do 10.07.2011 
 

138/15 Připravit návrh hodnocení čárových rozhodčích v systému VIS. 
 odpovídá: Jan Slezák  T: do 01.09.2011 
 

    
Příští zasedání:  17. září 2011 v 18,00 hod., v Praze.  
  

 (!!! Bez pozvánek !!!) .  
 

 
 
 

V Praze 18. červa 2011  Zapsal: Vladimír  T a b a r a   
  sekretář KR ČVS 


