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ZÁPIS č. 04/2013 
 

ze zasedání KR ČVS 
konaného dne 28. prosince 2013 v Praze 

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. Mezinárodní úsek  
4. Soupis mezinárodních, kandidátů mezinárodních a národních  
 rozhodčích pro FIVB 
5. Průběžné čerpání rozpočtu za rok 2013 
6. Rozpočet na rok 2014 
7. Kontrola úhrady LP pro soutěžní období 2013-2014 
8. Příprava školení rozhodčích I. a II. třídy v roce 2014 
9. Vyhodnocení „Seminářů rozhodčích v roce 2013“ 
10. Plán činnosti KR na rok 2014 
11. Průběžné hodnocení rozhodčích 
12. Jubilea rozhodčích v roce 2014 
13. Různé 
14. Usnesení 

1. Kontrola pln ění úkol ů 

Splněné úkoly: 06/02, 13/02, 15/02, 18/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03 a 05/03 
Nesplněné a trvající úkoly: žádný 

2. Plnění úkol ů správní rady ČVS 

V daném období nejsou žádné uložené. 

3. Mezinárodní úsek 

KR ČVS schválila delegace na turnaje MEVZA za účasti mládežnických reprezen-
tačních družstev ČR – Matěj Dmejchal, Roman Marschner, Emil Velinov a Petr 
Dušek. 

KR ČVS projednala nutnost vypracování statutu mezinárodního rozhodčího s defi-
nováním jeho povinností. 

V souladu s požadavky a kritérii FIVB (evidence pouze oficiálních utkání pořádá-
ných FIVB, CEV či MEVZA) rozhodla KR ČVS, že počet odpískaných mezinárod-
ních utkání v daném období budou rozhodčí povinni dokládat tak, že zašlou pově-
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řenému pracovníkovi KR ČVS kopie z informačních systémů FIVB, CEV 
či MEVZA. 

4. Soupis mezinárodních, kandidát ů mezinárodních a národních rozhod čích 
pro FIVB 

KR ČVS schválila listinu mezinárodních rozhodčích a jejich pořadí pro potřeby 
FIVB, dle schválených „Kritérií …“ dle bodu 3.3. bez udělených výjimek:  
 

1. LABAŠTA Milan 
2. HUDÍK Martin 
3. KRTIČKA Jan 
4. ČINÁTL René 
5. RYCHLÍK Dušan 
6. KOVÁŘ Vlastimil 
7. ANTUŠÁK Jaromír 
8. ZAHORCOVÁ Karin 
9. VEČEŘA Jan 
10. GALL Jakub 
11. VOJTIŠEK Tomáš 
12. GRABOVSKÝ Zdeněk 

Česká republika aktuálně nemá žádného kandidáta mezinárodního rozhodčího. 
 

KR ČVS schválila listinu národních rozhodčích dle požadavků a kritérií FIVB        
(v abecedním řazení):  

ADAMEC Radek 
BUCHAR Tomáš 
DMEJCHAL Matěj 
DUŠEK Petr 
HANZELÍN Martin 
KOVAŘÍK Jakub 
KVARDA Petr 
MARSCHNER Roman 
NEDBÁLEK Alexander 
ŠTEFÁNIK Adam 
TOMÁŠEK Filip 
TOPOLÁNEK Michal 
VACHUTKA Milan 
VANÍČKOVA Diana 
VELINOV Emil 
ZIMMERMANN Tomáš 

 

Česká republika aktuálně nemá žádného vhodného kandidáta, který by splňoval 
podmínky 47.3.1. a 47.3.2. předpisu FIVB – „FIVB Sports Regulations“ pro vyslání 
na kurz pro kandidáty mezinárodních rozhodčích pořádaných FIVB v roce 2014 
tak, aby jej mohla KR ČVS vyslat na kurz, neboť 2 potenciální kandidáti nesplňují 
bod 3.2.1.5 a ostatní kandidáti nesplňují bod 3.2.1.2 dle „Kritérií …“ 
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5. Průběžné čerpání rozpo čtu za rok 2013  

KR ČVS očekává, že rozpočet na rok 2013 zůstane nedočerpán. Finální vyúčto-
vání bude známo v průběhu měsíce dubna.  

6. Rozpočet za rok 2014  

KR ČVS vzala na vědomí konečný rozpočet KR ČVS na rok 2014, který byl před-
běžně schválen SR ČVS dne 13.11.2013. 

7. Kontrola úhrady LP pro sout ěžní období 2013-2014 

Sekretář KR ČVS informoval, že všichni rozhodčí a delegáti na listinách ČVS mají 
splněnu svou povinnost a LP mají zaplacen. 

8. Příprava školení rozhod čích I. a II. t řídy v roce 2014 

Školení rozhodčích I. a II. třídy proběhne v rámci finále ČP žáků v termínu         
21.-23.3.2014, místo konání bude oznámeno po přidělení pořadatelství (pravdě-
podobně Hradec Králové). KR ČVS stanovila vzhledem k finančnímu hledisku, ja-
ko minimální počet účastníků 10 kandidátů.  

      

9. Vyhodnocení “Seminá řů rozhod čích v roce 2013“ 
KR ČVS konstatovala, že semináře rozhodčích ČVS proběhli dle plánu. Všichni 
rozhodčí, kteří nesplnili minimální požadovaný počet bodů z testu pro zařazení na 
příslušnou listinu, absolvovali náhradní test.  
Rozhodčí Petr Kaška, Tomáš Soukup a Jan Škoch, kteří se na semináře nedosta-
vili, byli v souladu s „Kritérii …“ bod 2.1.2.1 bd) z listin vyřazeni. 
 
KR ČVS konstatovala, že v roce 2014 budou striktně dodržována kritéria a případ-
né omluvy pro účast na seminářích. Pro tyto účely KR ČVS rozhodla o termínech 
konání seminářů pro jednotlivé listiny s dostatečným předstihem (viz bod 12e)). 
 

10. Plán činnosti KR na rok 2014  

KR ČVS schválila plán činnosti na rok 2014, jenž je přílohou č.2 tohoto zápisu. 

 

11. Průběžné hodnocení rozhod čích  

Hodnocení Delegáty ČVS, dle schválených „Kritérií …“ 2.1.1.2.2 v soutěžích     
EX-M, EX-Ž, 1-M a EX-JRI probíhají průběžně, až na výjimku pozdního zasílání či 
nezaslání hodnocení. 

KR ČVS v souvislosti s výše uvedeným, pozastavila činnost Delegáta ČVS Tomáši 
Finkovi, až do rozhodnutí kárné komise dle bodu 6.2. „Kritérií …“. 

KR ČVS rozhodla na základě průběžného hodnocení čárových rozhodčích o: 

a) Pozastavení výkonu funkce ČR na 1 měsíc z důvodu nevyhovujícího hodnoce-
ní: Václav Aubrecht a Karel Zaoral 
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b) Pozastavení výkonu funkce ČR na 1 utkání z důvodu nevyhovujícího hodnoce-
ní: Jiří Čermák a Vladimír Sokol 

Hodnocení – srážky ze zápisů, dle schváleného Sazebníku srážek KR ČVS z první 
části soutěže, budou provedeny do konce ledna po obdržení zápisů od vedoucích 
soutěže. 

KR ČVS projednala předané záležitosti od STK ČVS a DK ČVS a rozhodla v sou-
ladu s „ Kritérii …“ bod 6.1. a „Sazebníkem srážek KR ČVS“ následovně: 

Veškeré srážky uvedeny v příloze č.1 tohoto zápisu. 

12. Jubilea rozhod čích v roce 2014 

KR ČVS projednala a schválila kritéria pro oceňování jubilantů.  

KR ČVS uložila Jaromírovi Antušákovi připravit jmenný seznam rozhodčích a de-
legátů, jež v letošním roce oslaví životní jubileum dle schválených kritérií a roz-
hodčí, jež ukončí svou aktivní činnost. 

13. Různé 

a) „Zdravotní“ pom ůcky  

Vzhledem k tomu, že STK se nevyjádřila k požadavku KR ČVS ohledně pou-
žívání zdravotních pomůcek (návleky) hráči v soutěžích ČVS, je rozhodnutí pl-
ně v kompetenci SR ČVS. 

b) Školitelé rozhod čích 

Jmenování školitelů bude provedeno po aktualizaci prováděcího předpisu ke 
směrnici 08/2011.  

c) Sazebník srážek 

KR ČVS projednala a schválila aktualizovaný sazebník srážek KR ČVS s plat-
ností od 1.1.2014.  

d) Listiny rozhod čích 

KR ČVS vzala na vědomí ukončení činnosti u následujících rozhodčích: 

Luděk Grabovský, Pavel Říha, Martin Močička, Jan Zatloukal, Jan Muknšnábl, 
Luboš Nový a Libor Novák. 

KR ČVS děkuje všem výše uvedeným rozhodčím za jejich dlouholetou činnost 
a přeje hodně úspěchů na krajské úrovni a v osobním životě. 

KR ČVS projednala a schválila všechny žádosti o přerušení činnost u následu-
jících rozhodčích: 

Ludvík Hajn, Radek Adamec, Jiří Hybler, Stanislav Pohl, Michal Karásek  
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e) Termíny seminá řů v roce 2014 

Delegáti ČVS (EX-M i 1-M) – 30.- 31.8.2014 v Brně v rámci konání MS Juniorů 

Listina „A“ a „a“ – 20.9.2014 (předběžně v Havlíčkově Brodě) 

Listina „B“, „C“ a „D“ –  13.-14.9.2014 (předběžně v Havlíčkově Brodě) 

Listina „b“ a „c“ (Čechy) - 6.9.2014 (předběžně v Praze) 

Listina „b“ a „c“ (Morava) -  7.9.2014 (předběžně v Prostějově) 

Náhradní seminář – 5.10.2014 bude upřesněno 

S tím, že místa seminářů budou definitivně upřesněna v průběhu ledna.  

f) Delegace rozhod čích na play- off EX-M a EX-Ž 

KR ČVS rozhodla, že nominace rozhodčích prováděná subkomisí pro delega-
ce podléhají schválení KR ČVS (operativně zajistí Pavel Zeman a Zdeněk 
Škoda) před zveřejněním ve VISu. Zároveň uložila, aby nominace čárových 
rozhodčích byla komunikována s 1. rozhodčím příslušného utkání, v souladu 
s bodem 4.3. „Kritérií …“ již od prvního kola. 

g) Delegace rozhod čích na finále ČP  

KR ČVS rozhodla o nominaci rozhodčích na finálová utkání ČP konaného 
v Českých Budějovicích ve dnech 18.-19.2.2014. Nominováni byli Jaromír An-
tušák, Milan Labašta, Miloš Pavelek a Luboš Pecháček. 

h) Zavedení tabulek s čísli pro st řídání 

KR ČVS doporučuje zavedení tabulek s čísli pro střídání i v soutěžích EX-JRI.   

i) Žádost rozhod čího  

KR ČVS rozhodla nevyhovět žádosti Daniela Trumpeše o předelegace, přede-
vším z důvodu pozdního zaslání žádosti.  

j) Výklad pravidel 

KR ČVS rozhodla s platností od 1. 1. 2014, že bude v soutěžích ČVS požado-
váno zastrčení dresů do trenýrek pouze při představování utkání. Nadále ne-
bude vyžadováno zastrkování dresů do trenýrek před 1., 2., 3., 4. a 5. setem.  

KR ČVS rozhodla s platností od 1. 1. 2014, že v soutěžích ČVS není poruše-
ním pravidla 24.2.7, pokud 2. rozhodčí signalizuje 2. oddechový čas nebo 5. a 
6. střídání nejprve trenérovi a následně 1. rozhodčímu. Signalizace musí být 
provedena, ale nezáleží na pořadí. 

KR ČVS zpracuje metodický pokyn k postupu při čerpání čekací doby v přípa-
dě, kdy se nedostaví čárový rozhodčí (verze pro „2 čárové rozhodčí“ a pro „4 
čárové rozhodčí“) a tento předloží ke schválení SR ČVS po projednání s le-
gislativní komisí a STK ČVS. 
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k) Aktualizace záložek na webu 

KR ČVS doporučuje provést úpravy záložek webu v sekci Rozhodčí. Zjistit 
technické možnosti a finanční náročnost úprav. 

l) Aktualizace metodických pokyn ů 

KR ČVS uložila provést aktualizaci následujících metodických pokynů: 

- Oprávněnost startu hráče v utkáních ČVS 

- Výkon funkce hlavního rozhodčího 

- Start hráče, funkcionáře v utkáních ČVS bez příslušného průkazu 

Bude zajištěno po konzultaci se STK ČVS. 

m) Práce s perspektivními rozhod čími 

KR ČVS schválila koncept výchovy perspektivních rozhodčích. Na turnaje 
mládeže (EX-JKY, EX-KTI, MCR-ZCI,ZKY), budou prioritně delegováni per-
spektivní rozhodčí. Turnaje budou organizovány formou praktických seminářů, 
vždy bude jmenován vedoucí akce a lektoři z řad školitelů KR ČVS nebo dele-
gátů ČVS. 

n) Kvalifikace rozhod čích listin „A“, „a“, „B“, a „b“ 

Kvalifikace rozhodčích v souladu se schválenými „Kritérii …“ na listiny „A“, „a“, 
„B“ a případně „b“ proběhne v Dřevěnicích ve dnech 1.- 3.8.2014. 

o) Přihlášení do VISu 

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně přihlášení do VISu v souvislosti se 
zvýšeným zabezpečením ochrany VISu, KR ČVS doporučuje využít na strán-
kách ČVS záložku VIS, následně poslední záložka přístup do VISu a nechat si 
zaslat nové či zapomenuté údaje (http://www.cvf.cz/vis.php?action=looser). 

p) Novelizace „Opat ření k odm ěňování …“ 

Členové KR ČVS uložili předsedovi a místopředsedovi KR ČVS projednat 
s AVOK-M, AVOK-Z, Radou mládeže a STK ČVS návrh novelizace přílohy 
Rozpisu mistrovských soutěží 2014/15 „Opatření k odměňování a náhradám 
rozhodčích, delegátů ČVS a delegátů STK ČVS v soutěžním období 2014/15“ 
v souvislosti se sjednocením úhrady cestovného se Směrnicí ČVS č.09/2011 a 
její přílohou č. 2 „Cestovní náhrady ČVS pro rok 2014“. Výsledný materiál bu-
de následně předložen ke schválení SR ČVS. 
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14. Usnesení: 
 

01/04 Požádat SR o stanovisko k používání zdravotních 
 pomůcek hráči v soutěžích ČVS. 
 odpovídá: Milan Labašta  T: do 30.01.2014 
02/04 Aktualizovat prováděcí předpis ke směrnici 08/2011  
 týkající se školitelů ČVS. 
 odpovídá: Milan Labašta T: do 28.02.2014 
03/04 Zpracovat návrh statutu mezinárodního rozhodčího. 
 odpovídá: Milan Labašta T: do 30.06.2014 
04/04 Informovat o povinnosti dokládání počtu utkání  
 mezinárodní rozhodčí. 
 odpovídá: Martin Hudík T: do 30.01.2014 
05/04 Zaslat na FIVB listiny mezinárodních a národních  
 rozhodčích. 
 odpovídá: Martin Hudík T: splněno 
06/04 Připravit pozvánku na školení rozhodčích I. a II. třídy. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 20.01.2014 
07/04 Zajistit školící místnost a ubytování pro lektory a účastníky  
 školení. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 10.02.2014 
08/04 Oslovit krajské KR a vytipovat vhodné kandidáty. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30.01.2014 
09/04 Zaslat informaci kárné komisi o přestupcích rozhodčích 
 a delegátů k řešení. 
 odpovídá: sekretá ř T: ihned 
10/04 Pozastavit delegace rozhodčím a delegátům, dle 
 rozhodnutí KR ČVS. 
 odpovídá: Jakub Gall a Zden ěk Škoda T: ihned 
11/04 Připravit jmenný seznam rozhodčích listin ČVS a delegátů 
 ČVS, kteří v roce 2014 oslaví životní jubileum (50 let  
 a více) a rozhodčích listin ČVS, kteří budou končit  
 s aktivní činností. U příležitosti životních jubileí zasílat 
  oslavencům gratulaci KR ČVS. 
 odpovídá: Jaromír Antušák T: do 15.01.2014 
12/04 Vyřadit rozhodčí kteří ukončili činnost z listin rozhodčích. 
 odpovídá: Jakub Gall T: do 10.01.2014 
13/04 Zrušit delegace u rozhodčích kteří přerušili činnost. 
 odpovídá: Jakub Gall T: do 10.01.2014 
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14/04 Projednat možnost zavedení tabulek s čísly pro střídání 
 v soutěžích EX-JRI s Radou mládeže a STK ČVS. 
 odpovídá: předseda T: do 30.01.2014 
15/04 Prověřit možnost úpravy záložek na webových stránkách. 
 odpovídá: předseda +  sekretá ř T: do 30.01.2014 
16/04 Provést aktualizaci metodických pokynů. 
 odpovídá: předseda T: do 30.01.2014 
17/04 Předložit návrh delegací na utkání play – off KR ČVS 
 v jednotlivých kolech. 
 odpovídá: Jakub Gall T: v průběhu 
      play - off 
18/04 Delegovat perspektivní rozhodčí na příslušné turnaje. 
 odpovídá: Jakub Gall T: průběžně 
19/04  Projednat s AVOK-M, AVOK-Z, Radou mládeže a STK ČVS  
 novelizaci přílohy Rozpisu mistrovských soutěží 2014/15 
 „Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích, delegátů 
 ČVS a delegátů STK ČVS v soutěžním období 2014/15“. 
 Výsledný materiál předložit ke schválení SR ČVS.  
 odpovídá: předseda a Milan Labašta T: do 30.01.2014 
20/04  Zpracovat metodický pokyn k postupu při čerpání čekací 
 doby v případě, kdy se nedostaví čárový rozhodčí 
 (verze pro „2 čárové rozhodčí“ a pro „4 čárové 
 rozhodčí“) a tento předloží ke schválení SR ČVS 
 po projednání s legislativní komisí a STK ČVS.  
 odpovídá: předseda a Milan Labašta  T: do 30.01.2014 
21/04 Zveřejnit na webových stránkách veškeré projednané 
 a schválené dokumenty. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 10.01.2014 
 
 

Příští sch ůze KR ČVS se bude konat 21. b řezna 2014. Místo konání sch ůze KR 
ČVS bude up řesněno dodate čně e-mailem. 

V Praze dne 28.12.2013 
 

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


