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ZÁPIS č. 02/2013 
 

z 2. zasedání KR ČVS 
konaného dne 2. srpna 2013 v D řevěnicích 

Přítomni : Jaromír Antušák, René Činátl, Jakub Gall, Martin Hudík, Milan Labašta, 
 Zdeněk Škoda, Pavel Zeman   

Omluveni : --- 

Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Plnění úkolů správní rady ČVS 
3. Kvalifikace rozhodčích na listiny „A“ a „a“ 
4. Příprava seminářů rozhodčích listin „A, „a“, „B“, „C“, „D“, „TD“ a školitelů 
5. „Kritéria hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní období 2013–14 
6. Informace ze schůze s předsedy KR KVS 
7. Mezinárodní úsek 
8. Různé 
9. Usnesení 

1. Kontrola pln ění úkol ů 

Splněné úkoly: 01/01, 02/01, 04/01, 05/01, 06/01 
Nesplněné a trvající úkoly: 03/01 

2. Plnění úkol ů správní rady ČVS 

V daném období nejsou žádné uložené. 

3. Kvalifikace rozhod čích na listiny „A“ a „a“ 

Předseda informoval členy KR ČVS o rozhodnutí správní rady (10/02/e) o doplnění 
kvalifikace o p. Petra Pochopa a rozšíření počtu účastníků na 16. 
Sekretář informoval členy KR ČVS, že kvalifikace nakonec proběhne za účasti 14 
rozhodčích, neboť p. Luděk Grabovský se na místě vzdal účasti na kvalifikaci a 
p. Jiří Kmoníček byl nucen z vážných rodinných důvodů kvalifikaci opustit. 
Výsledky kvalifikace předseda předloží SR ke schválení. 

4. Příprava seminá řů 

KR ČVS rozhodla, že seminář pro školitele proběhne samostatně v termínu do 
konce roku 2013. 

Seminář konaný: 
- v Prostějově dne 7.9.2013 – zajistí Jakub Gall, povede Pavel Zeman, výklad 

pravidel Martin Hudík   
- v Praze dne 14.9.2013 – zajistí René Činátl, povede Pavel Zeman, výklad pra-

videl Milan Labašta 
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- v Praze dne 15.9.2013 – zajistí René Činátl, povede Pavel Zeman, výklad pra-
videl Martin Hudík  

- náhradní seminář dne 6.10.2013 – zajistí René Činátl, povede Pavel Zeman, 
výklad pravidel Milan Labašta, místo konání bude určeno dodatečně 

- seminář školitelů – zajistí René Činátl, povede Pavel Zeman, výklad pravidel 
Milan Labašta a Martin Hudík  

Programová náplň seminářů, včetně odpovědnosti za přípravu dokumentů: 
- Výklad pravidel (Hudík, Labašta) 
- Kritéria hodnocení (Labašta) 
- Sekce delegátů – ustrojení, vybavení (Škoda) 
- Změny v předpisech ČVS (Zeman) 
- Delegace, omluvy a systém VIS (Gall) 
- Test (Hudík, Škoda) 

Úkol pozvat zástupce AVOKů a kontaktovat STK s dotazem na ustrojení. 

5. Kritéria hodnocení rozhod čích pro sout ěžní období 2013–14 

Milan Labašta předložil draft kritérií. KR ČVS uložila dopracovat kritéria dle připo-
mínek a následně je předložit SR ke schválení. 

6. Informace ze sch ůze s předsedy KR KVS 

Předseda informoval členy KR ČVS o průběhu schůze, nastavení spolupráce KR 
KVS a KR ČVS. Byly podány informace o vyškolených rozhodčích, výsledcích 
hodnocení rozhodčích listin ČVS pro soutěžní období 2012–13 a přípravě nových 
listin rozhodčích ČVS pro soutěžní období 2013–14 včetně doplnění listin rozhod-
čích „C“ a „D“ dle návrhů KR KVS. 

7. Mezinárodní úsek 

KR ČVS vyhodnotila činnost čárových rozhodčích na MS juniorek v Brně a ocenila 
jejich činnost při utkáních. Na základě velmi dobrého hodnocení rozhodla KR o za-
řazení těchto rozhodčích na listinu čárových rozhodčích pro soutěže ČVS, dle po-
třeby delegací. Úkol předložit složení listiny. 
V rámci delegování rezervních rozhodčích na utkání LM, provést oficiální dotaz na 
požadavky ze strany CEV.  
Martin Hudík podal krátkou informaci ze semináře v Montreux. Úkol vyvěsit na 
web. 
Na základě výsledku kvalifikace na listinu „a“ zařadit rozhodčí na FIVB.  

8. Různé 

a) Zajištění práv ve VISu pro delegační pracovníky a sekretáře. Jednotliví před-
sedové subkomisí posílají své požadavky na zveřejnění na webu skrze sekre-
táře. 

b) Prověření správného překladu pravidel.  
c) Seznam školitelů – předsedové krajů navrhnou možné kandidáty na školitele. 

Urgence nominací za jednotlivé kraje, jež nedodali v termínu. 
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d) Seminář školitelů proběhne v samostatném termínu. Prezentaci zajistí Milan 
Labašta, termín a místo bude určeno (předběžně listopad). 

e) Žádost Diany Vaníčkové o obnovení činnosti rozhodčího a zařazení na listinu 
(přerušení na 1 rok z důvodu zaměstnání). KR ČVS schválila opětovné zařa-
zení na listinu „B“. 

f) KR navrhla pravidla pro obnovení činnosti rozhodčího po přerušení činnosti na 
1 rok, na více let. Návrh bude dopracován do kritérií a bude předložen ke 
schválení SR ČVS.  

g) KR schválila definitivní podobu plánu činnosti KR ČVS na II. pololetí. Zajistit 
vyvěšení. 

h) V souvislosti s očekávanou zvýšenou péčí o „mladé“ perspektivní rozhodčí 
upravit rozpočet na rok 2014 v jednotlivých položkách.  

i) Aktualizace složení KR KVS. 
j) Jubilea rozhodčích a delegátů – prověřit praxi na krajích. 
k) KR uložila delegační subkomisi provést delegace všech soutěží řízených ČVS. 
l) Na základě návrhu J. Galla, předsedy delegační subkomise, byli pro soutěžní 

období 2013–14 schváleni pracovníci pro delegace a změny delegací u jednot-
livých soutěží takto: 
Břetislav Popadinec EX-M,Z (1. a 2. rozhodčí); 

CP-M,Z (od 2. kola) 
Zdeněk Škoda TD EX-M,Z 
Pavel Zeman EX-M,Z (čároví rozhodčí); 

CP-M,Z (1. Kolo); 
1-M,Z; 
EX-JRI,KTI – Čechy; 
2-M-A,B; 
TD 1-M, EX – JRI 

Jakub Gall 1-M,Z; 
EX-JRI,JKY,KTI,KKY – Morava; 
2-M,Z-C; 
1-JRI,JKY,KKY – Morava 

Ladislav Sazama 2-Z-A,B; EX-JKY,KKY; 
1-JRI,JKY,KKY – Čechy 

m) V souvislosti s doplněním sponzorů ČVS prověřit aktuálnost oblečení rozhod-
čích extraligy M a Ž. 

n) Sazebník srážek KR ČVS – provést aktualizaci 

9. Usnesení: 
01/02 Předložit výsledky kvalifikace na listiny „A“ a „a“ SR ČVS ke schválení. 
 odpovídají: předseda  T: do 31.08.2013 
02/02 Zajistit místo konání seminářů a pozvánky. 
 odpovídá: sekretá ř, Jakub Gall T: do 15.08.2013 
03/02 Pozvat zástupce AVOK na seminář. 
 odpovídá: předseda T: do 15.08.2013 
04/02 Zaslat dotaz ohledně povolené výstroje na STK. 
 odpovídá: předseda T: do 15.08.2013 
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05/02 Rozeslat na členy KR ČVS finální verze kritérií  
 hodnocení rozhodčích pro soutěžní sezonu 2013–14. 
 odpovídá: Milan Labašta  T: do 15.08.2013 
06/02 Předložení finální verze kritérií hodnocení rozhodčích 
 pro soutěžní sezonu 2013–14 ke schválení SR ČVS. 
 odpovídá: předseda T: do 31.08.2013 
07/02 Zaslat oficiální dotaz na CEV k delegování rezervních 
 rozhodčích na utkání LM. 
 odpovídají: Martin Hudík T: do 25.08.2013 

08/02 Zajistit práva ve VISu. 
 odpovídají: předseda  T: do 06.08.2013 

09/02 Aktualizace webových stránek ČVS. 
 odpovídají: sekretá ř T: do 31.08.2013 

10/02 Aktualizovat listinu rozhodčích pro účely FIVB. 
 odpovídají: Martin Hudík T: do 31.08.2013 

11/02 Prověření správného překladu pravidel. 
 odpovídají: Martin Hudík T: do 31.08.2013 

12/02 Připravit návrh seznamu školitelů dle požadavku krajů. 
 odpovídají: Jaromír Antušák T: do 15.08.2013 

13/02 Upravit jednotlivé položky rozpočtu na rok 2014. 
 odpovídají: předseda T: do 30.09.2013 

14/02 Aktualizovat kontakty na členy KR krajů. 
 odpovídají: Jaromír Antušák T: do 15.08.2013 

15/02 Prověřit praxi na krajích v případě jubileí. 
 odpovídají: Jaromír Antušák T: do 31.08.2013 

16/02 Zahájit delegace soutěží ČVS. 
 odpovídají: Jakub Gall T: do 08.08.2013 

17/02 Prověření odpovídajícího oblečení. 
 odpovídají: Milan Labašta T: do 31.08.2013 

18/02 Aktualizovat sazebník srážek. 
 odpovídají: předseda T: do 20.08.2013 

Příští sch ůze KR ČVS se bude konat 6. října 2013, místo konání bude up řesněno 
dodate čně. 

V Dřevěnicích dne 4.8.2013 
 

Zapsal: 
 
René Činátl Pavel Zeman, v.r. 
sekretář KR ČVS  předseda KR ČVS 


