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Z Á P I S  č. 24/2012 
 

z 21. zasedání KR ČVS 
konaného dne 26. kv ětna 2012 v Praze 

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

Tomáš Vojtíšek a Pavel Zeman,   
 - omluven: Břetislav Popadinec,  
 - hosté: --- 
 

Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu č. 01/2009 až 22/2012 
 2. Revokace hodnocení rozhodčích v soutěžním období 2011/12 
 3. Změny v „Kritériích ...“ od soutěžního období 2012/13 
 4. Příprava kvalifikace rozhodčích na listinu „A“  
 5. Příprava kvalifikace rozhodčích na listinu „B“ 
 6. Seminář rozhodčích postupujících z kvalifikací na listiny „A“ a „B“ 
 7. Návrh na udělení odměn pro členy KR ČVS 
 8. Mezinárodní úsek 
 9. Různé 
 10. Usnesení 
 
1. Kontrola pln ění usnesení ze zápisu č. 01/2009 až 22/2012: 
 

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 033/03 (dále nesledovat), 135/15, 180/22, 181/22, 182/22, 183/22, 184/22, 185/22 

a 186/22. 
 

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

úkolů: 
 036/03, 042/03, 168/20, 169/20, 176/21, 178/21, 187/22, 188/22 a 189/22.  
   
2. Revokace hodnocení rozhod čích v sout ěžním období 2011/12: 
 

 KR ČVS na základě podnětu rozhodčího listiny „B“ p. Milana Vachutky provedla 
revokaci hodnocení rozhodčích v soutěžním období 2011 – 12, neboť podnět se 
prokázal jako oprávněný. Rozhodčímu p. Milanu Vachutkovi byla omylem započí-
tána srážka 0,5 bodu z minulého soutěžního období. 

 KR ČVS provedla opravu hodnocení v bodě b) kvalifikace o listinu „A“ takto:    

 b) kvalifikace o listinu „A“  – Pecka 15. - 17.6.2012 ,  
    – o 4 postupová místa, 
    –  celkem 14 účastníků,  
 - sestupující z listiny „A“  
  1. Michal Kostka poslední místo na listině „A“, 
  2. Roman Marschner  2. místo od konce na listině „A“, 
  3. Emil Velinov 3. místo od konce na listině „A“ 
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 -  postup z listiny „B“ , rozhodčí splňující ustanovení kritérií a „zelené karty“          
   4. Radek Bohačík 7. místo, ZK, 
    5. Milan Vachutka 12. místo, ZK, 
  6. Jan Večeřa 13. místo, ZK, (sestup 2010/11 z „A“, mezinárodní 

rozhodčí), výjimka SR  
  7. Michal Topolánek 15. místo, ZK,  

  8. Jiří Peloušek 18. místo, ZK, 
  9. Jakub Kovařík 22. místo, ZK, 
  10. Jan Slezák          23. místo, ZK, 
  11. Jiří Kmoníček         26. místo, ZK, 
   12. Tomáš Zimmermann   28. místo, ZK, 
  13. Martin Hanzelín 30. místo, ZK,   

  14. Matěj Dmejchal 34. místo, ZK, (sestup 2010/11 z „A“), výjimka SR  
 

 KR ČVS výše uvedenou revokaci navrhne ke schválení správní radou ČVS. 
 
3. Změny v „Kritériích ...“ od sout ěžního období 2012/13: 
 

 Návrh na změnu „Kritérií hodnocení rozhodčích ČVS ...“ a v návaznosti i na změnu 
„Interního sazebníku ...“ od soutěžního období 2012 – 13 písemně předložil p. Jan 
Slezák. „Kritéria …“ a „Interní sazebník ...“ byl po připomínkách upraven v 1. pra-
covní verzi a po připomínkách sboru delegátů ČVS bude návrh předložen správní 
radě ČVS ke schválení v červenci 2012. 

 
4. Příprava kvalifikace rozhod čích na listinu „A“: 
 

 Kvalifikace rozhodčích na listinu „A“ se uskuteční ve dnech 15. – 17.6.2012 v Pec-
ce. Akci po organizační stránce zajišťuje sekretář KR ČVS p. Vladimír Tabara. Ve-
doucím kvalifikace je předseda KR ČVS p. Pavel Zeman.  

 Účastníci: viz bod 2. písm. b) tohoto zápisu. 
 Sbor delegátů ČVS: p. František Baumruk, p. Zdeněk Lička, p. Antonín Pejpal, p. 

Ladislav Sysala a p. Zdeněk Škoda. Delegováno předsedou sboru delegátů ČVS 
p. Zdeňkem Škodou. 

 
5. Kvalifikace rozhod čích na listinu „B“: 
  

 Kvalifikace rozhodčích na listinu „B“ se uskuteční ve dnech 7. – 8.7.2012 v Hod-
slavicích. Akci po organizační stránce zajišťuje sekretář KR ČVS p. Vladimír Taba-
ra a je i vedoucím kvalifikace.  

 Účastníci: viz bod 3. písm. d) zápisu č. 22/2012. 
 Sbor delegátů ČVS: p. Vlastimil Kovář, st., p. Břetislav Popadinec, p. Ladislav Pro-

keš, p. Pavel Zeman a p. Pavel Švoma. 

  
6. Seminá ř rozhod čích postupujících z kvalifikací na listinu „A“ a „B “: 
  

 Ve dnech 03. – 05.8.2012 v Dřevěnici se uskuteční „Seminář rozhodčích postupu-
jících z kvalifikací na listinu „A“ a „B“. Akci zajišťuje komplexně sekretář KR ČVS p. 
Vladimír Tabara, který je vedoucím semináře. Semináře se zúčastní jako lektoři p. 
Pavel Zeman, Petr Kvarda, Břetislav Popadinec, Jakub Gall, Ladislav Sazama, 
Tomáš Vojtíšek a Karin Záhorcová. 
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7. Návrh na ud ělení odm ěn pro členy KR ČVS: 
 

 Návrh na odměny členům KR ČVS za soutěžního období 2011/12 předložil před-
seda KR ČVS p. Pavel Zeman. Celková výše odměn je v souladu se schváleným 
rozpočtem KR ČVS na rok 2012. Odměny budou vyplaceny na základě DPP, které 
připraví sekretář KR ČVS p. Vladimír Tabara. 

 
8. Mezinárodní úsek: 
 

 a) Na utkání Evropské volejbalové ligy mužů a žen byli delegováni rozhodčí: 
   ženy 05.07.2012  Karlovy Vary      Záhorcová (náhradní rozhodčí) 
   15,00 hod. semifinále 1 -  Jiří Ibl, Bohumil Nosek, Ladislav Sazama, Jakub 

Kovařík a Luděk Müller (náhradník), 
   18,00 hod. semifinále 2 -  Jiří Ibl, Bohumil Nosek, Ladislav Sazama, Luděk 

Müller a Jakub Kovařík (náhradník), 
   06.07.2012  Karlovy Vary      Záhorcová (náhradní rozhodčí) 
   15,00 hod. utkání o 3. místo - Miroslav Denk, Petr Dušek, Vítězslav Pítr, Ja-

roslav Onderčin a Jiří Ibl (náhradník), 
   18,00 hod. finále - Miroslav Denk, Petr Dušek, Vítězslav Pítr, Jiří Ibl a Jaro-

slav Onderčin (náhradník). 
  Ekonomické náležitosti: Odměna za utkání - 350,- Kč. Cestovní náležitosti - 

dle platných směrnic ČVS. 
 b) KR ČVS projednala zprávu ze semináře CEV ženy v Sofii přednesenou p. 

Tomášem Vojtíškem. Hlavním tématem semináře CEV bylo zapojení žen do 
rozhodování v co největším počtu a do co nejvyšších soutěží s vizí, že v bu-
doucnu bude cca 50 % rozhodčích ženského pohlaví na listinách rozhodčích 
obdobně, jaký je v současnosti poměr hráček k hráčům. Rozebírání problema-
tiky jak toho dosáhnout bylo v podstatě náplní celého semináře. KR ČVS 
k řešení navrhuje: 

  -  do KR ČVS jmenovat dnešním dnem pí. Karin Záhorcovou, která bude pra-
covat na úseku zapojení žen do rozhodování, 

  - vypracovat návrh „Základní vize podpory a způsobu zapojení většího počtu 
žen, jako rozhodčích do soutěží ČVS, KVS a OVS všech stupňů“, 

  - tato problematika byla probrána s předsedy KR KVS na dnešním zasedání. 
Byli požádáni o podporu a tuto podporu přislíbili, 

        - základní vize řešení této problematiky bude předložena ke schválení správ-
ní radou ČVS. Podklady připraví pí. Karin Záhorová ve spolupráci s p. To-
mášem Vojtíškem.  

 
9. Různé: 
 

a) Předseda sboru delegátů p. Zdeněk Škoda předložil návrh na sjednocení vý-
kladu ustanovení OPV a směrnic pro delegáty ČVS a rozhodčí. Tento návrh 
bude dán k připomínkování členům KR ČVS. 

 

 b) P. Arpád Tkáč, rozhodčí listiny „C - PHA“, oznámil z osobních d ůvodů ukon-
čení činnosti rozhodčího ke dni 1. květnu 2012 na všech úrovních. KR ČVS 
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rozhodla jej pozvat na seminář rozhodčích listiny „C“. KR ČVS oceňuje dlouho-
letý přínos p. Arpáda Tkáče jako rozhodčího ve volejbalovém hnutí. 

 

    c)  Pracovní skupinou byl předložen návrh „Oficiálních pravidel volejbalu 2011 -
12“, který byl k recenzi předán p. Martinu Hudíkovi a p. Tomáši Finkovi se žá-
dostí o provedení recenze nejpozději do 20.6.2012. KR ČVS navrhuje odměnu 
pro zpracovatele a recenzory ve výši 30.000,- Kč (mimo plánový rozpočet KR 
ČVS). 

 

 d)  KR ČVS obdržela od DK ČVS rozhodnutí, ve kterém předává KR ČVS k po-
souzení nesprávný postup rozhodčího p. Ing. Antonína Chytila v utkání MCR-
ZCI-D č. 6. VK Znojmo - Přímětice a TJ Sokol Česká Třebová II konaného ve 
Zlíně dne 21.4.2012. KR ČVS výše uvedené již řešila na minulém zasedání viz 
příloha č. 1 k zápisu č. 22/2012 a rozhodčímu byla udělena do celkového hod-
nocení srážka 0,5 bodu.   

 

 e)  KR ČVS se zabývala způsobem hodnocení čárových rozhodčích v soutěžním 
období 2012-13 a rozhodla toto projednat s předsedou delegátů ČVS p. Zdeň-
kem Škodou. 

 

 f) KR ČVS bere na vědomí návrhy na změny v listině čárových rozhodčích dle 
návrhu předsedů KR KVS při jednání dne 26.5.2012. Aktualizaci listiny prověří 
z pohledu potřeby čárových rozhodčích v lokalitách startu družstev EX-M,Z p. 
Břetislav Popadinec.   

            
10. Usnesení: 
 

189/24 Předložit SR ČVS ke schválení návrh na revokované hodnocení rozhodčích 
v soutěžním období 2011/12. 

 odpovídá: předseda T: do 13.06.2012 
 

190/24 Předložit předsedovi sboru delegátů ČVS k připomínkování návrh na změnu 
„Kritérií hodnocení rozhodčích ...“ dle bodu 3. 

 odpovídá: Jan Slezák, p ředseda T: do 31.05.2012 
 

191/24 Předložit SR ČVS ke schválení návrh na změnu „Kritérií hodnocení rozhodčích 
...“ dle bodu 3. 

 odpovídá: předseda T: do 10.07.2012 
 

192/24 Vyvěsit po schválení SR ČVS „Kritéria hodnocení rozhodčích ...“ na webových 
stránkách ČVS. 

 odpovídá: sekretá ř  T: do 20.07.2012 
 

193/24 Organizačně zajistit kvalifikaci rozhodčích na listinu „A“ v Pecce. 
 odpovídá: sekretá ř  T: do 15.06.2012 
 

194/24 Organizačně zajistit kvalifikaci rozhodčích na listinu „B“ v Hodslavicích. 
 odpovídá: sekretá ř  T: do 07.07.2012 
 

195/24 Organizačně zajistit seminář postupujících rozhodčích na listiny „A“ a „B“ v 
Dřevěnici. 

 odpovídá: sekretá ř  T: do 03.08.2012 
 

196/24 Zpracovat DPP k vyplacení odměn členům KR ČVS za soutěžní období 
2011/12. 
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 odpovídá: sekretá ř  T: do 13.06.2012 
 

197/24 Podat připomínky k návrhu na sjednocení výkladu ustanovení OPV a směrnic 
pro delegáty ČVS a rozhodčí. 

 odpovídá: všichni členové KR T: do 04.08.2012 
 

198/24 Pozvat rozhodčího p. Arpáda Tkáče na seminář rozhodčích listiny „C - Čechy“ 
k ocenění jeho dlouholeté činnosti rozhodčího. 

 odpovídá: sekretá ř T: do 01.09.2012 
 

199/24 Předložit SR ČVS ke schválení návrh na jmenování pí. Karin Záhorcové čle-
nem KR ČVS. 

 odpovídá: předseda T: do 13.06.2012 
 

200/24 Vypracovat návrh „Základní vize podpory a způsobu zapojení většího počtu 
žen, jako rozhodčích do soutěží ČVS, KVS a OVS všech stupňů“. 

 odpovídá: Karin Záhorcová, Tomáš Vojtíšek T: do 04.08.2012 
 

201/24 Podat návrh správní radě ČVS na odměnu pro zpracovatele a recenzory „OPV 
2011-12“ ve výši 30.000,- Kč. 

 odpovídá: předseda T: do 13.06.2012 
 

202/24 Projednat způsob hodnocení čárových rozhodčích v soutěžním období 
2012/13 s předsedou delegátů ČVS. 

 odpovídá: předseda T: do 04.08.2012 
 

203/24 Zpracovat aktualizovanou listinu čárových rozhodčích pro soutěžní období 
2012/13, 

 odpovídá: Břetislav Popadinec                                      T: do 30.06.2012 
 
 
 

 
    
Příští zasedání:  4. srpna 2012 v 19,00 hod., v D řevěnici.  
  

 (!!! Bez pozvánek !!!) .  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


