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Z Á P I S  č. 01/2013 
 

z 1. zasedání KR ČVS 
konaného dne 21. června 2013 v Brn ě 

 
 
Přítomni  :  Jakub Gall, Zdeněk Škoda, Pavel Zeman   
Omluveni  :  Jaromír Antušák, René Činátl, Martin Hudík, Milan Labašta     
 
Program:  1. Personální složení KR ČVS pro volební období 2013-17, stanovení 

kompetencí a ustavení subkomisí 
 2. Stanovení základních tezí pro tvorbu statutu KR ČVS, poslání, obsah 

činnosti 
 3. Plán činnosti na 2. pololetí 2013 a návrh rozpočtu KR ČVS na rok 

2014 
 4. Rekapitulace schválených hodnocení rozhodčích za sezónu 2012/13, 

příprava nových listin rozhodčích, sestupy a postupy 
 5. Příprava kvalifikace o postup na listiny „A“ a „a“ ve dnech 2.-4.8.2013, 

Dřevěnice 
 6. Příprava seminářů rozhodčích a delegátů v září 2013 
 7. Vydání „Pravidel volejbalu 2013 – 2016“ 
 8. Schůze s předsedy KR KVS 
 9. Mezinárodní úsek 
 10. Různé 
 11. Usnesení 
  
 
1. Personální složení KR ČVS pro volební období 2013-17, stanovení kompe-

tencí a ustavení subkomisí 
 

- předsedou KR ČVS byl SR ČVS dne 5.6.2013 jmenován Pavel Zeman , ve své 
kompetenci si ponechává zpracování podkladů pro jednání SR ČVS, přípravu 
plánů činnosti a jednání, tvorbu rozpočtu a hodnocení rozhodčích 

- předseda KR ČVS předložil návrh členů KR ČVS včetně stanovení kompetencí: 
místopředseda – Milan Labašta   
(komunikace s dalšími odbornými orgány ČVS, příprava systémových opatření) 
člen – Jaromír Antušák  
(koordinace a řízení spolupráce s KR KVS) 
sekretář – René Činátl   
(hospodaření, administrativa, zápisy, zajištění seminářů a školení, komunikace 
se sekretariátem ČVS, zveřejňování materiálů na webu ČVS)  
člen – Jakub Gall   
(delegace, výchova a vzdělávání rozhodčích žen) 
člen – Martin Hudík  
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(pravidla a výklad pravidel, vzdělávání rozhodčích, odborná příprava školení a 
seminářů, mezinárodní komunikace, delegace na mezinárodní utkání na území 
ČR) 
člen – Zdeněk Škoda  
(kompletní agenda delegátů ČVS, zajištění hodnocení rozhodčích) 
 

- návrh na ustavení subkomisí KR ČVS: 
školení a pravidel – předseda Martin Hudík, člen Milan Labašta 
delegační (pro soutěže řízené ČVS) – předseda Jakub Gall, členové Břetislav 
Popadinec, Pavel Zeman a Ladislav Sazama 
delegát ů ČVS – předseda Zdeněk Škoda, členové Jiří Dvořák a Miloslav Vaniš 
výchovy a vzd ělávání rozhod čích žen – předseda Jakub Gall, člen Karin Zá-
horcová 
hodnocení rozhod čích – předseda Pavel Zeman (listina B), členové Zdeněk 
Škoda (listiny „A“ a „a“), Jakub Gall (listina C) 

- návrhy byly schváleny 
 

2. Stanovení základních tezí pro tvorbu statutu KR ČVS, poslání, obsah činnosti 
Potřebné podklady budou zpracovány, zajistí Milan Labašta. 

 

3. Plán činnosti na 2. pololetí 2013 a návrh rozpo čtu KR ČVS na rok 2014 
Předseda Pavel Zeman předložil návrh plánu činnosti KR ČVS na 2. pololetí 2013 
a návrh rozpočtu KR ČVS na rok 2014. S drobnými připomínkami byly oba mate-
riály schváleny a budou předloženy k projednání na SR ČVS. 

 

4. Rekapitulace schválených hodnocení rozhod čích za sezónu 2012/13, p řípra-
va nových listin rozhod čích, sestupy a postupy 
SR ČVS schválila dne 5.6.2013 inovovaný návrh „Sestupů a postupů rozhodčích 
2013“ včetně potřebných komentářů a ustavení nové výkonnostní listiny rozhod-
čích „a“, vysvětlení potřeby výchovy mladých rozhodčích – viz příloha zápisu. 
Z tohoto materiálů dále vyplývá se v roce 2013 bude konat pouze kvalifikace o po-
stup na listinu rozhodčích „A“ a „a“, na listinu rozhodčích „B“ je v roce 2013 stano-
ven přímý postup rozhodčích z listiny „C“ a sestup z listiny „B“ se týká pouze Dob-
roslava Štroufa z důvodu dosažení věkové hranice. 
Doplněné složení listin rozhodčích „C“ a „D“ bude zpracováno na základě jednání 
předsedů KR KVS s vedením KR ČVS dne 22.6.2013 – viz zápis z tohoto jednání.    

 

5. Příprava kvalifikace o postup na listiny „A “ a „a “ rozhod čích, 2. - 4. 8. 2013, 
Dřevěnice 
Kvalifikace o postup na listiny „A“ a „a“ se koná ve dnech 2.-4.8.2013 v Dřevěnici, 
zúčastní 15 frekventantů (viz příloha zápisu č. 1) a 5 delegátů ČVS. Vedoucím ur-
čen René Činátl.  
Nominace delegátů: František Baumruk, Jiří Dvořák, Zdeněk Lička, Zdeněk Škoda, 
Pavel Zeman.      
Pozvánky, organizace, hospodářské náležitosti zajistí René Činátl do 8.7.2013.   

 

6. Příprava seminá řů rozhod čích a delegát ů v září 2013 
Plán seminářů 2013: 
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Sobota   7.9.2013  – rozhodčí „B“, „C“ a „D“ – Morava, koná se v Prostějově 
Sobota 14.9.2013   – rozhodčí „A“ a „a“ + delegáti ČVS, koná se v Praze 
Neděle 15.9.2013  – rozhodčí „B“, „C“ a „D“ – Čechy, koná se v Praze 
Neděle 6.10.2013 – náhradní seminář, místo bude určeno 
Potřebné náležitosti pro zajištění školitelů a organizačních náležitostí budou pro-
jednány na příští schůzi KR ČVS. 

 

7. Vydání „Pravidel volejbalu 2013 – 2016“ 
Na webu ČVS – odkaz ROZHODČÍ bude zveřejněn překlad oficiálního znění „Pra-
videl volejbalu 2013-2016“ do 2.7.2013, zajistí Milan Labašta. 
 

8. Příprava sch ůze s předsedy KR KVS 
Koná se dne 22.6.2013 v Brně, pozvánky včas rozeslány včetně programu jedná-
ní. Zajistil Pavel Zeman. Blíže viz zápis z tohoto jednání. 

 

9. Mezinárodní úsek 
Zajištěny delegace na mezinárodní utkání na území ČR: 

- přípravné zápasy juniorek na MSJ v Brně ve dnech 13.,14.,16.,17. a 18.6.2013, 
vždy jen 1. a 2. rozhodčí; 

- zápasy MSJ v Brně ve dnech 21.-26.6. a 28.-30.6.2013, čároví rozhodčí v počtu 
20 + 1 náhradník „na telefonu“; 

- zápasy EL v Opavě ve dnech 5.-7.7.2013, rezervní mezinárodní rozhodčí a čáro-
ví rozhodčí v počtu 4 + 1 náhradník. 

Vzato na vědomí a schváleno.   
 

10. Různé 
a) Žádost rozhodčího Dobroslava Štroufa sestupujícího „pro věk“ z listiny „B“ a po-

nechání na této listině pro sezónu 2013/14. Neschváleno – uvedené odporuje 
stávajícím „Kritériím …“ i nově schválenému materiálu o zařazování rozhodčích 
na výkonnostní listiny. Odpověď zajistí Pavel Zeman. 

b) Sdělení rozhodčí Pavly Chlubné – Eliášové o pracovním zaneprázdnění mimo 
ČR. Z těchto důvodů rozhodnuto o ponechání na listině „C“ pro sezónu 2013/14 
s tím, že bude jmenovaná dále vedena v seznamu perspektivních rozhodčích. 
Odpověď zajistí Pavel Zeman. 

c) Oznámení rozhodčího Lubomíra Lindovského o pokračující dlouhodobé vážné  
nemoci. Rozhodnuto o ponechání jmenovaného na listině „B“ zatím jako neaktiv-
ního. Odpověď zajistí Pavel Zeman. 

d) Vzhledem k nově ustavené listině rozhodčích „a“ a změně ve složení listiny „B“ 
rozhodla KR ČVS o odpuštění trestu přímého sestupu z listiny „B“ (viz zápis KR 
ČVS č. 29/2013) rozhodčím Radkovi Bohačíkovi, Danielu Dudovi, Martinu Je-
melkovi a Michalu Topolánkovi. Jmenovaní budou zařazeni na listinu rozhodčích 
„B“ pro sezónu 2013/14. 

e) Jmenování školitelů rozhodčích na období 2013-17. Ve spolupráci s předsedy 
KR KVS bude předložen návrh na jmenování školitelů III. a II. tř. a návrh na jme-
nování školitelů I. tř. Zajistí Martin Hudík, bude projednáno na další schůzi.            
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10. Usnesení: 
 

01/01 Připravit základní teze pro tvorbu statutu KR ČVS. 
 odpovídají: Milan Labašta  T: do 30.06.2013 
 

02/01 Předložit SR ČVS ke schválení plán činnosti  
 na 2.pololetí a návrh rozpočtu na rok 2014. 
 odpovídá: předseda T: do 30.06.2013 
 

03/01 Doplnit listiny rozhodčích A, a, B, C, D. 
 odpovídá: předseda T: do 08.08.2013 
 

04/01 Připravit pozvánku na kvalifikaci. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 08.07.2013 
 

05/01 Vydání pravidel volejbalu 2013 - 2016. 
 odpovídá: Milan Labašta  T: do 02.07.2013 
 

06/01 Zajistit odpov ěď dle bodu 10 a), b), c) . 
 odpovídají: předseda  T: do 10.07.2013 

 

 
 Příští sch ůze KR ČVS se bude konat od 17:00 h. v pátek 2. srpna 2013 v Dřevěnici, 

místo konání bude up řesněno dodate čně. 
 
 
 
 
 
  
 V Brně dne 21.6.2013 
 
 

                                                                                    Pavel Zeman, v.r.      
                                                                                           předseda KR ČVS 

  


