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Z Á P I S  č. 23/2012 
 

ze 4. spole čného zasedání KR ČVS s předsedy KVS 
konaného dne 26. kv ětna 2012 v Praze 

  
Přítomni   - členové:  Jakub Gall, Jan Slezák, Ladislav Sazama, Vladimír Tabara, 

Tomáš Vojtíšek a Pavel Zeman, 
 - omluven: Břetislav Popadinec, 
 - předsedové:  Václav Aubrecht, Jan Meruna, Roman Marschner, Miloslav 

Pozděna, Jiří Kmoníček, Jiří Klaisner, Jiří Cirbus a Karel Ša-
bršula, 

 - omluven: Zdeněk Pfeifer, Jan Večeřa, Ladislav Šámal a Martin Hudík, 
 - hosté: René Činátl, Jiří Ibl a Jiří Palát. 
 - neomluven: --- 
 
Program:  1. Zahájení 
 2. Vize podpory a způsobu zapojení většího počtu žen, jako rozhodčích do 

soutěží ČVS, KVS a OVS všech stupňů 
 3. Spolupráce a vzájemná informovanost 
 4. Informace o změně předpisů, řádů, směrnic a vydání metodických po-

kynů 
 5. Systém VIS 
 6. Informace o vyškolených rozhodčích  
 7. Informace o výsledcích hodnocení rozhodčích v soutěžním období 2011 

– 12 
 8. Doplnění listin rozhodčích „C“, „D“ a „Čároví“ na návrhy předsedů KR 

KVS 
 9. Diskuse 
 10. Závěr 
 
1. Zahájení: 
 

 Setkání zahájil p. Pavel Zeman (předseda KR ČVS) a předal slovo p. Vladimíru 
Tabarovi (sekretáři KR ČVS), který dále řídil setkání.  

 
2. Vize podpory a zp ůsobu zapojení v ětšího po čtu žen, jako rozhod čích do sou-

těží ČVS, KVS a OVS všech stup ňů: 
 

 P. Tomáš Vojtíšek seznámil předsedy KR KVS s jednáním semináře CEV ženy 
v Sofii (květen 2012). Hlavním tématem bylo zapojení žen do rozhodování v co 
největším počtu a do co nejvyšších soutěží s vizí, že v budoucnu bude cca 50 % 
rozhodčích ženského pohlaví na listinách rozhodčích obdobně, jaký je v součas-
nosti poměr hráček k hráčům. Rozebírání problematiky jak toho dosáhnout, bylo v 
podstatě náplní diskuse všech zúčastněných s tímto návrhem řešení: 

        - do komisí rozhodčích všech stupňů zapojit, jmenovat ženy, které budou praco-
vat na úseku zapojení žen do rozhodování, 
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 - KR ČVS vypracuje návrh „Základní vize podpory a způsobu zapojení většího 
počtu žen, jako rozhodčí do soutěží ČVS, KVS a OVS všech stupňů“, tyto vize 
budou dále konzultovány s předsedy KR KVS, 

 - předsedové KR KVS přislíbili, že se touto tematikou na úrovni krajů a okresů 
budou zabývat. 

 
3. Spolupráce a vzájemná informovanost: 
 

 Ke zlepšení komunikace byl zpracován, vydán a je na webových stránkách ČVS 
vyvěšen „Seznam členů KR ČVS a krajských volejbalových svazů“. Tento seznam 
mohou předsedové kdykoliv aktualizovat. 

 Informovanost ze strany KR ČVS je zajišťována zasíláním dokladů elektronickou 
poštou, ale z největší části prostřednictvím webových stránek ČVS v rubrice „Roz-
hodčí“. 

 Informovanost ze strany KR KVS je zajišťována taktéž elektronickou poštou, zasí-
láním „Hlášení, zápisů z jednání KR KVS a zpráv o provedených školení“. Dobře si 
v tomto počínají kraje: PHA, JHC, PLK, ULK, LBK, JHM, OLK, PAK, ZLK a MSK. 
Naopak zlepšení se očekává od krajů: STC, KVK, HKK a VYS. 

  
4. Informace o zm ěně předpis ů, řádů, směrnic a vydaní metodických pokyn ů: 
 

 KR ČVS podala informaci o metodických pokynech a dokumentech, které mají 
trvalou platnost: 

 - Metodický pokyn - pro hodnocení rozhodčích trenéry, 
 - Metodický pokyn - pro výkon funkce hlavního rozhodčího, 
 - Metodický pokyn - utírání povrchu hrací plochy, 
 - Metodický pokyn - hrací protokol, 
 - Metodický pokyn - čárový rozhodčí, 
 - Metodický pokyn - start bez příslušného průkazu, 
 - Metodický pokyn - střídání hráčů, 
 - Metodický pokyn - ke startu dvou liber v soutěžích ČVS, který bude nahrazen 

vydáním „Oficiálních pravidel volejbalu 2011 – 12“, které předpokládáme, že vy-
jdou v září 2012, 

 - Neoprávněné žádosti - zápis o utkání, který bude nahrazen vydáním „Metodic-
kého pokynu – vyplňování a vedení zápisu o utkání“ a 

 - bude provedena novelizace „Metodického pokynu - utírání povrchu hrací plo-
chy“.   

 Dále byla podána informace o schválených předpisech, řádech a směrnicích, které 
vstoupí v platnost 1.7.2012. Jedná se o tyto směrnice: č. 00/2012 „Stanovy ČVS“, 
č. 02/2011 – změna 01/2011 „Směrnice o členství v ČVS“, č. 03/2011 – změna 
01/2011 „Organizační řád správní rady ČVS“, č. 04/2011 – změna 01/2012 „Sou-
těžní řád volejbalu“, č. 05/2011 – změna 01/2012 „Registrační řád volejbalu“, č. 
06/2012 „Přestupní řád volejbalu“, č. 7/2012 „Disciplinární řád volejbalu“ a č. 
16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise“. 

 K jednotlivým směrnicím byl podán výklad v souvislosti výkonu funkce rozhodčího. 
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5. Systém VIS: 
 

 Provádění delegací ve VISu v soutěžním období 2012 – 13 bude zavedeno ve 
všech krajích. Doposud tak nebylo v PAK, kde mají listinu o 4 rozhodčích. 

 V záležitostech VISu se předsedové KR KVS nebo jimi pověření pracovníci mohou 
obracet na sekretáře KR ČVS p. Vladimíra Tabaru, MT: 604 362 658, e-mail: taba-
ra@cvf.cz. 

 Na tuto adresu posílat veškeré změny týkající se rozhodčích, pokud předsedové 
KR KVS nebo jimi pověření pracovníci toto nezvládnou. 

 Delegace krajských soutěží bude možné ve VISu provádět nejdříve od 7.8.2012! 
 Předseda KR ČVS p. Pavel Zeman společně se sekretářem KR ČVS p. Vladimí-

rem Tabarou provedou ve VISu, na úrovni ČVS, aktualizaci práv příslušným oso-
bám v modulu „Rozhodčí“, „Delegáti“ a „Registrace“. 

 Předsedové KR KVS dtto provedou ve svých krajích. 
 Listiny rozhodčích pro kraje jsou zavedeny. Na delegační listiny rozhodčích uvádět 

pouze aktivní rozhodčí, které kraj v soutěžním období používá pro delegaci. Pokud 
bude z KR KVS požadavek vytvořit novou listinu, tak pouze po konzultaci se sekre-
tářem KR ČVS. 

 KR ČVS upozorňuje KVS na dodržování ustanovení směrnice č. 10/2011 „Licenční 
příspěvky v ČVS“ čl. 4, odst. 1., písm. a) o kontrole uhrazení LP rozhodčími.  

 KR ČVS doporučuje používání zkratek krajů a okresů dle přílohy č. 2 „Číselník 
krajů a okresů pro VIS“ směrnice č. 05/2011 – změna 01/2012 „Registrační řád vo-
lejbalu“. 

 Přihlášky rozhodčích do soutěžního období 2012 – 13 budou provedeny přes VIS 
v modulu Rozhodčí – Moje utkání a kontrolou osobních údajů v modulu Osobní 
nastavení, a to nejdříve od 20. června 2012!  

 V jednotlivých krajích je nutné provést kontrolu, zda ve VISu jsou správně evido-
váni všichni rozhodčí (aktivní i neaktivní). K tomu budou sekretářem KR ČVS p. 
Vladimírem Tabarou zaslány všem KVS evidenční seznamy. 

 P. Vladimír Tabara podal informaci o zavedení elektronických registrací ve VISu a 
podal informaci o postupu registrace při zvýšení kvalifikace rozhodčího. 

 
6. Školení rozhod čích: 
 

 Předseda KR ČVS p. Pavel Zeman podal informaci o plánovaném školení rozhod-
čích I. a II. třídy, které se uskuteční v březnu 2013 při finále ČP žáků, za předpo-
kladu naplnění minimálně 16 uchazeči. 

 Dále podal informaci o provedeném školení rozhodčích I. a II. třídy ve dnech 9. – 
11. března 2012 v Hradci Králové. Seznamy vyškolených rozhodčích předsedové 
KVS obdrželi.  

 
7. Informace o výsledcích hodnocení rozhod čích v sout ěžním období 2011 - 12: 
 

 Předseda KR ČVS p. Pavel Zeman podal informaci o výsledcích hodnocení roz-
hodčích na výkonnostních listinách v soutěžním období 2011 – 11. Sestupy a po-
stupy, účasti v kvalifikacích pro jednotlivé výkonnostní listiny rozhodčích "A", "B" a 
"C" jsou schváleny správní radou ČVS a zveřejněny na webových stránkách ČVS. 
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8. Dopln ění listin rozhod čích „C“, „D“ a „ Čároví“ na návrhy p ředsedů KR KVS: 
 

 Předseda KR ČVS p. Pavel Zeman projednal s jednotlivými předsedy KR KVS, 
nebo s jejich zástupci, kteří byli přítomní na jednání, úpravu listiny rozhodčích „C“, 
„D“ a „Čárových rozhodčích“ jednotlivých KVS, dle jejich písemně podaných ná-
vrhů a bylo dohodnuto: 

 

 010 PHA – Hlavní m ěsto Praha  
   Listina „C“ cca 9 Listina „D“ cca 11 
 ponechat:  Tomáš Kohlmann 
 doplnit:  Michaela Knapová Jiří Zich 
    Vojtěch Pivnička 
    Dominik Činátl 
    Michaela Hladišová 
    Michal Hrdina 
    Tomáš Jandera 
    Petra Luptáková 
    Jan Tvrz 
    Jiří Landa 
 vyřadit:  Jan Tvrz   
   Jiří Landa   
   Arpád Tkáč (vzdal se činnosti)       

 020 STC – Středočeský kraj  
  Listina „C“ cca 7 Listina „D“ cca 0 
 ponechat: Břetislav Popadinec 
  Jiří Černý 
 doplnit: Ladislav Karas 
 

 031 JHC – Jiho český kraj   
  Listina „C“ cca 9 Listina „D“ cca 2 
 ponechat: Libor Novák 
 doplnit: František Peller  Jitka Bartrop 
    Marek Petrovič 
 vyřadit: Jitka Bartrop (mateřská dovolená)  
 

 032 PLK – Plzeňský kraj  
  Listina „C“ cca 5 Listina „D“ cca 5 
 ponechat: Ladislav Hecl 
 doplnit: Bára Valková  Adam Heidlberger 
 vyřadit: Tomáš Pajma (vzdal se činnosti)  Václav Hudík 
    Jan Muknšnábl 
    Robert Netrval 
    Jiří Viták  
 

 041 KVK – Karlovarský kraj  
  Listina „C“ cca 2 Listina „D“ cca 2 
 ponechat: Petr Beck 
 doplnit:   Miroslav Vajtr 
 vyřadit: Miroslav Vajtr 
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 042 ULK – Ústecký kraj  
  Listina „C“ cca 7 Listina „D“ cca 2 
 ponechat: Vlastimil Tůma   
 doplnit: Miroslav Chobotský Rudolf Zahradník 
  Petr Kaška Stanislav Pohl 
  Lenka Kindermannová 
 

 051 LBK – Liberecký kraj  
  Listina „C“ cca 5 Listina „D“ cca 0 
 ponechat: Jiří Ludvíček 
  Miloslav Pozděna 
 doplnit: Adam Lenert 
 vyřadit: Pavel Černý (vzdal se činnosti)   
 

 052 HKK – Královéhradecký kraj   
  Listina „C“ cca 9 Listina „D“ cca 4 
 ponechat: Miroslav Kalivoda  
 doplnit:  Josef Matějovský  
 vyřadit: Josef Matějovský  
 

 053 PAK – Pardubický kraj   
  Listina „C“ cca 10 Listina „D“ cca 2 
 ponechat: František Harašta  
 doplnit: Jaroslav Sochor Soňa Štrumlová 
  Petr Kučera Petra Cuhorková 
 

 063 VYS – Vysočina  
  Listina „C“ cca 6 Listina „D“ cca 2 
 ponechat: Luděk Nejedlý  
 

 064 JHM – Jihomoravský kraj  
  Listina „C“ cca 18 Listina „D“ cca 3 
 doplnit: Petr Horký Lukáš Konečný 
  Tereza Žúdelová Renata Tesáčková 
  Tereza Jarošová 
  Vítězslav Herosch 
  Petr Rozsíval 
  Kamil Vinklárek 
  Ivan Vitanov (BLR – Dřevěnice)  
 vyřadit: Jan Patočka  Jiří Prkna 
  Lukáš Konečný   Ivan Ryšavý   

 071 OLK – Olomoucký kraj   
  Listina „C“ cca 3 Listina „D“ cca 4 
 doplnit: Zdeněk Mačát Jan Trávníček 
 vyřadit: Jan Trávníček  
  Zdeněk Němec 
  Jiří Dvořák    
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 072 ZLK – Zlínský kraj  
  Listina „C“ cca 6 Listina „D“ cca 0 
 ponechat: Jaroslav Deďo 
 

 080 MSK – Moravskoslezský kraj  
  Listina „C“ cca 16 Listina „D“ cca 7 
 doplnit: Pavel Petroš  Jan Pospíšil 
   Rudolf Šrámek 
   Jiří Doupal 
   Lukáš Knapek 
 vyřadit: Jiří Rucki Miroslav Grossmann 
  Rudolf Šrámek    

 Na listině rozhodčích „C“ je nyní cca 112 rozhodčích – 10 postup na listinu rozhod-
čích „B“, tedy celkem 102, za předpokladu, že na listině rozhodčích „B“ bude 60 
rozhodčích. Na listině rozhodčích „D“ je nyní cca 44 rozhodčích. 

 
 

 Čároví rozhod čí (na návrh KR ČVS po projednání s předsedy KR KVS): 
 Doplnit:  Jan Čipera, Vladimír Sokol, Petr Horký, Tereza Žúdelová, Tereza Jaro-

šová, Ladislav Karas, Jan Poláček, Pavla Chlubná, Tomáš Filinger a 
Adam Lenert. 

 Vyřadit: Jan Patočka, Jiří Ludvíček a Miloslav Pozděna. 

 Na listině čárových rozhodčích je nyní cca 57 rozhodčích. 
 

9. Diskuse: 
 

 p. Vladimír Tabara 
 - seznámil předsedy KR KVS o chybném rozhodnutí při výkonu funkce hlavního 

rozhodčího při kvalifikaci MCR-ZCI-D ve Zlíně. Toto rozhodnutí mělo za násle-
dek změnu v postupujícím družstvu na finále Mistrovství ČR žáků. 

 

 p. Pavel Zeman 
 - seznámil s navrženou úpravou odměn a cestovních náhrad pro rozhodčí v sou-

těžním období 2012 -13. 
 
10. Závěr: 
 

 Předseda KR ČVS p. Pavel Zeman poděkoval předsedům KR KVS za účast na 
dnešním zasedání a za vykonanou práci v minulém soutěžním období 2011 – 12 a 
popřál do dalšího soutěžního období 2012 – 13 mnoho úspěchů.   

 
 

 
 
 

V Praze 26. května 2012  Zapsal: Vladimír  T a b a r a  
  sekretář KR ČVS  


