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ZÁPIS č. 06/2014 
 

ze zasedání KR ČVS 
konaného dne 21. června 2014 v Praze 

Přítomni : Jaromír Antušák, Jakub Gall, Milan Labašta, Zdeněk Škoda, Pavel Zeman   

Omluveni :  René Činátl a Martin Hudík 

Program: 
1. Setkání s p ředsedy KR KVS      
2. Kontrola plnění úkolů        
3. Plnění úkolů správní rady ČVS     
4. Schválení navržených doporučení ze zasedání 
 subkomisí         
5. Kárná komise a její rozhodnutí      
6. Mezinárodní úsek        
7. Zpracování připomínek k VISu      
8. Celkové hodnocení rozhodčích v soutěžním  
 období 2013–14        
9.  Změny v „Kritériích hodnocení rozhodčích“ pro 
  soutěžní období 2014–15   
10. Příprava kvalifikace rozhodčích na listinu „A“, „a“, „B“ a „b“  
11. Vyhodnocení čerpání rozpočtu KR v roce 2013   
12. Různé 

a) Informace o jednání s AVOK     
b) Práce s „perspektivními“ rozhodčími    
c) Vyhodnocení zkušebního režimu „pískající delegát“  

13. Usnesení 
 

1. Setkání s p ředsedy KR KVS 

Na úvod jednání KR ČVS proběhlo setkání s předsedy KR KVS za účasti 10 zá-
stupců krajů ze 14 pozvaných.  

2. Kontrola pln ění úkol ů 

Splněné úkoly: 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 08/05, 09/05, 10/05, 
11/05, 12/05 a 13/05 
Nesplněné a trvající úkoly: 02/04, 03/04 – nově do 30.7.2014, 15/04, a 07/05  

3. Plnění úkol ů správní rady ČVS 

V daném období nejsou žádné uložené. 
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4. Schválení navržených doporu čení ze zasedání subkomisí 

KR ČVS projednala všechny navržená doporučení od jednotlivých subkomisí. 
Jednotlivé připomínky a úkoly jsou rozpracovány v rámci samostatných bodů.  

5. Kárná komise a její rozhodnutí 

KR ČVS obdržela rozhodnutí Kárné komise (KK) ve věci pp. Miroslava Chobot-
ského, Antonína Chytila a Zdeňka Nováka. Rozhodnutí KK vzala KR ČVS na vě-
domí. 

6. Mezinárodní úsek 

KR ČVS delegovala rozhodčí na přátelská utkání juniorek s Čínou a kadetek 
s Brazílií. 

KR ČVS doposud nemá žádné informace a požadavky z ČVS týkající se ME junio-
rů, které se koná v Brně v termínu 29.8. – 6.9.2014. 

7. Zpracování p řipomínek k VISu 

KR ČVS bere na vědomí informaci o navržených připomínkách, které obdržela od 
jednotlivých krajských komisí. Požadavek byl komunikován sekretářem 
s místopředsedou ČVS p. Urbánkem. Vznesené požadavky je nutné doplnit o roz-
šíření stávajících listin. 

  

8. Celkové hodnocení rozhod čích v sout ěžním období 2013-14  

KR ČVS projednala předložený návrh od subkomise Hodnocení rozhodčích -
Závěrečné hodnocení rozhodčích listin „A“, „a“, „B“ a „C“.  

Členové KR ČVS schválili pořadí rozhodčích na jednotlivých listinách ČVS a závě-
rečnou verzi listin předloží předseda KR ČVS ke schválení SR ČVS, včetně se-
znamu účastníků a náhradníků v jednotlivých kvalifikacích.   
 

Rozhodčí na listinách obdrželi od předsedy subkomise Delegátů ČVS e-mail 
s příslušnou listinou.    

9. Změny v „Kritériích hodnocení rozhod čích“ pro sout ěžní období 2014-15 

KR ČVS projednala a připomínkovala návrh „Kritérií …“ pro soutěžní období 2014-
15 zpracovaný Milanem Labaštou. Konečnou verzi návrhu po zapracování odsou-
hlasených připomínek KR ČVS schválí na příští schůzi dne 1.8.2014. Poté bude 
návrh předložen ke schválení SR ČVS. 

10. Příprava kvalifikace rozhod čích na listinu „A“, „a“, „B“ a „b“ 

KR ČVS na základě doporučení subkomise Hodnocení rozhodčích a v souladu se 
schválenými „Kritérii“, projednala a schválila seznam účastníků kvalifikací o listinu 
„A“ a „a“, včetně případných náhradníků. Obě kvalifikace se uskuteční ve dnech 
1. - 3.8.2014 v Dřevěnicích. 
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Kvalifikace „A“  max. 11 účastníků o 3 místa. 
 

Kvalifikace "A" rozhodčí zdůvodnění 

 Dziacký Jiří "Kritéria" 2.1.3.1.3 

z listiny "A" Trumpeš Daniel "Kritéria" 2.1.3.1.3 

 
Záhorcová Karin "Kritéria" 2.1.3.1.3 

 
Bydžovský Zdeněk "Kritéria" 2.1.3.1.3 

 
Kostka Michal "Kritéria" 2.1.3.1.3 

 
Večeřa Jan "Kritéria" 2.1.3.1.3 

 
Peloušek Jiří "Kritéria" 2.1.3.1.3 

   z listiny "a" Zimmermann Tomáš "Kritéria"2.1.3.2.3 

"Kritéria"2.1.3.2.3 Grabovský Zdeněk "Kritéria"2.1.3.2.3 

   "Kritéria" 2.1.3.9 b) Vachutka Milan ust. 2.1.3.9 b) Kritérií 

 
Kmoníček Jiří ust. 2.1.3.9 b) Kritérií 

Kvalifikace „a“  8 účastníků o 4 místa. 
 

Kvalifikace "a" rozhodčí zdůvodnění 

  z listiny "a" Nedbálek Alexander 7. místo na listině 2.1.3.2.3 c) 
 

 

Štefánik Adam  8. místo na listině 2.1.3.2.3 c) 
      z listiny "B" Duda daniel 1. místo na listině v definici 2.1.3.3.3 d) 

 

Čipera Jan 2. místo na listině v definici 2.1.3.3.3 d) 

 

Kubinec Jan 3. místo na listině v definici 2.1.3.3.3 d) 

 

Válková Bára 4. místo na listině v definici 2.1.3.3.3 d) 

 Topolánek Michal pro doplnění do počtu 8 rozhodčích 

 Bohačík Radek pro doplnění do počtu 8 rozhodčích 

     Náhradníci pro případné doplnění do celkového počtu 8 účastníků kvalifikace: 
     Biskup Roman 
     Šebek Vojtěch 
     Poláček Jan 
     Petřek Eduard 
 
 

Kvalifikace "B"  

S ohledem na počet rozhodčích na listině B a restrukturalizaci listin pro příští ob-
dobí schválila KR ČVS návrh subkomise o zrušení kvalifikaci na listinu „B“ a v pří-
padě potřeby požádat SR ČVS o navýšení počtu rozhodčích na 32. Všichni roz-
hodčí splňující kritéria pro postup, budou zařazeni na listinu „B“ formou přímého 
postupu.  
  Praha Hladišová Michaela  

Jihočeský Peller František 

Pardubický Štrumlová Soňa 

Jihomoravský Veselý Aleš 
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Kvalifikace "b"  

S ohledem na počet rozhodčích na listině B a restrukturalizaci listin pro příští ob-
dobí schválila KR ČVS návrh subkomise o zrušení kvalifikaci na listinu „B“ a v pří-
padě potřeby požádat SR ČVS o navýšení počtu rozhodčích na 35. 

KR ČVS schválila návrh subkomise Hodnocení rozhodčích týkající se věkového 
limitu na jednotlivých listinách a zvýšila věkovou hranici u většiny listin. 

 

KR ČVS schválila účast delegátů pro jednotlivé kvalifikace: 

Kvalifikace na listinu „A“ : Baumruk František, Dvořák Jiří, Labašta Milan, Škoda 
Zdeněk a Zeman Pavel. 

Kvalifikace na listinu „a“ : Antušák Jaromír, Hudík Martin, Popadinec Břetislav, 
Pejpal Antonín a Kovář Vlastimil st. 

Náhradníci: Činátl René, Mertins Jan a Renčín Kamil. 

11. Vyhodnocení čerpání rozpo čtu KR v roce 2013 

V roce 2013 došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši cca 100 tis. Kč. 

 

12. Různé 
 

a) Informace o jednání s AVOK 

V daném období neproběhlo žádné jednání s AVOK.  

b) Práce s „perspektivními“ rozhod čími 

KR ČVS projednala a vyhodnotila zavedení opatření ve výchově a vzdělávání 
nových, resp. mladých perspektivních rozhodčích ČVS, který předložil Milan 
Labašta. KR ČVS tento materiál bere na vědomí a doporučuje pokračovat 
v těchto opatřeních i v následujícím soutěžním období. 

c) Vyhodnocení zkušebního režimu „pískající delegát “ 

KR ČVS projednala a vyhodnotila zkušební režim „pískající delegát“, který 
předložil Milan Labašta. KR ČVS tento materiál bere na vědomí a doporučuje 
pokračovat v těchto opatřeních i v následujícím soutěžním období. 

d) Listiny rozhod čích 

KR ČVS vzala na vědomí ukončení činnosti u následujících rozhodčích a de-
legátů: 

Tomáš Vojtíšek, Zdeněk Lička, Lubomír Nahodil, Lubomír Lindovský a Karel 
Zaoral. 

KR ČVS děkuje všem výše uvedeným rozhodčím a delegátům za jejich dlou-
holetou činnost a přeje hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. 
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e) Žádost rozhod čího p. Jana Meruny 

KR ČVS projednala žádost rozhodčího p. Jana Meruny týkající se možnosti 
setrvat na listině „A“ i v případě, že je aktivním členem vedení volejbalového 
klubu hrající Uniqua Extraliga mužů. KR ČVS jeho žádosti vyhověla s tím, že 
Jan Meruna bude v základní části delegován pouze na utkání EX-Ž, případně 
1-M. 

f) Rozdělení listin rozhod čích 

KR ČVS projednala rozdělení listin rozhodčích, včetně oprávnění a věkových 
limitů pro jednotlivé listiny („A“, „a“, „B“, „b“, „C“,, „c“, „D“ a „d“). Tento materiál 
bude ještě připomínkován do 15.7.2014 a poté znovu projednán na příští 
schůzi KR ČVS. Rozdělení výkonnostních listin bude zaneseno do finální po-
doby „Kritérií …“.  

g) Dopln ění listin „C“, „c“, „D“ a „d“ 

V souladu s doporučením Delegační subkomise projednala KR ČVS ve spolu-
práci s KR KVS návrh listin rozhodčích listin „C“, „c“, „D“ a „d“. Dále KR ČVS 
požádala předsedy KR KVS o návrhy na doplnění listin čarových rozhodčích 
pro soutěžní období 2014-15 do 15.7.2014. Listiny následně budou předloženy 
ke schválení SR ČVS.  

h) Listiny delegát ů 

KR ČVS projednala a schválila návrh listin delegátů včetně návrhů na udělení 
výjimek z věkového omezení vyplývajících z „Kritérií …“. 

Listina delegátů „A“: je oprávněna k výkonu funkce delegáta ve všech soutě-
žích ČVS (10 delegátů) 

Listina delegátů „B“: je oprávněna k výkonu funkce delegáta ve všech soutě-
žích ČVS mimo EX-M (8 delegátů) 

Listina delegátů „C“: je oprávněna k výkonu funkce delegáta ve všech soutě-
žích ČVS mimo EX-M a EX-Ž (14 delegátů). 

Listiny delegátů budou předloženy ke schválení SR ČVS.  

i) Hodnocení rozhod čích 

KR ČVS rozhodla, že z důvodu absence hodnocení TD (hodnotitelem) u roz-
hodčích – Josef Pavelka, Pavel Petrovský, Miroslav Sklenář a Pavel Valoušek, 
jsou tito rozhodčí vyjmuti z celkového hodnocení listiny „B“ a zůstávají na této 
listině, resp. Z důvodu věkové hranice na listině „b“, i pro následující soutěžní 
období. 

j) Mezinárodní a p řípravné turnaje 

KR ČVS žádá extraligové kluby o informaci o případném pořádání mezinárod-
ních a přípravných turnajů před začátkem soutěží 2014-15, aby mohl být usku-
tečněn seminář delegátů listin „A“, „B“ a „C“. 
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13. Usnesení a doporu čení pro KR ČVS: 
 

01/06 Zpracovat připomínky k VISu. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30.06.2014 
02/06 Zapracovat připomínky KR ČVS do finální verze „Kritérií …. 
 odpovídá: Milan Labašta T: do 15.7.2014 
03/06 Zajistit kvalifikaci a pozvat účastníky kvalifikace 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30.06.2014 
04/06 Připravit jmenné listiny rozhodčích dle schválených zásad. 
 odpovídá: Jakub Gall T: do 15.07.2014 
05/06 Upozornit předsedy KR KVS na potřebu dostatečného 
 počtu rozhodčích na listinách „C“, „c“, „D“ a „d“. 
 odpovídá: předseda T: do 15.07.2014 
06/06 Připravit jmenné listiny delegátů dle schválených zásad. 
 odpovídá: Zdeněk Škoda T: do 15.07.2014 
07/06 Připravit návrh složení delegačních pracovníků na  
 soutěžní období 2014/15 
 odpovídá: Jakub Gall T: do 30.06.2014 
08/06 Nastavení pravomocí a přístupů do VISu u delegačních 
 pracovníků 
 odpovídá: předseda T: do 30.06.2014 
09/06 Předložit závěrečné hodnocení rozhodčích ke schválení 
 SR ČVS 
 odpovídá: předseda T: do 30.06.2014 
10/06 Nalézt vhodnou mezinárodní akci pro seminář delegátů 
 odpovídá: Milan Labašta a p ředseda T: do 15.07.2014 

V Praze dne 21.6.2014 
 
 
Zapsal: Jakub Gall 

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


