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ZÁPIS č. 07/2014 
 

ze zasedání KR ČVS 
konaného ve dnech 2. a 3. srpna 2014 ve D řevěnicích 

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

Omluveni :  Martin Hudík 

 

Program: 
1. Kontrola plnění úkolů        
2. Plnění úkolů správní rady ČVS     
3. Kárná komise a její rozhodnutí      
4. Mezinárodní úsek        
5.  Změny v „Kritériích hodnocení rozhodčích“ pro 
  soutěžní období 2014–15 – finální verze  
6. Vyhodnocení kvalifikace rozhodčích na listinu „A“ a „a“  
7. Provedení aktualizace listin rozhodčích    
8. Schválení seznamu školitelů ČVS     
9. Příprava seminářů rozhodčích všech listin,  
 delegátů ČVS a školitelů      
10. Vyhodnocení práce KR KVS      
11. Průběžné čerpání rozpočtu za I. pololetí 2014   
12. Školení rozhodčích v krajích – metodická podpora   
13. Provedení delegací všech soutěží ve VISu    
14. Různé 

 

1. Kontrola pln ění úkol ů 

Splněné úkoly: 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06 a 
10/06 
Nesplněné a trvající úkoly: 02/04 – nově do 30.9.2014, 03/04 – nově do 
31.12.2014, 15/04, a 07/05  

2. Plnění úkol ů správní rady ČVS 

V daném období nejsou žádné uložené. 

3. Kárná komise a její rozhodnutí 

KR ČVS neobdržela v daném období žádný podmět z KK. 
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4. Mezinárodní úsek 

KR ČVS schválila delegace rozhodčí na přátelská utkání juniorů se Slovenskem a 
Ruskem a mužů s Austrálií a Japonskem. 

Dále KR ČVS předběžně schválila delegace ČR na ME juniorů, které se koná 
v Brně v termínu 29.8. – 6.9.2014. 

Vzhledem k ukončení činnosti čtyř mezinárodních rozhodčích v letošním roce 
(Tomáše Vojtíška, Jana Večeři, Jaromíra Antušáka a Milana Labašty), projednala 
KR ČVS v souladu se schválenými kritérii vhodné kandidáty a doporučuje SR ČVS 
ke schválení vyslání dvou rozhodčích na mezinárodní kurz rozhodčích. Jedná se o 
rozhodčí Tomáše Buchara  a Romana Marschnera . 

5. Změny v „Kritériích hodnocení rozhod čích“ pro sout ěžní období 2014-15 – 
finální verze 

KR ČVS projednala finální verzi návrhu „Kritérií …“ pro soutěžní období 2014-15 
zpracovaný Milanem Labaštou. Po zapracování drobných úprav KR ČVS souhlasí 
s předložením „Kritérií …“ ke schválení SR ČVS dne 13.8.2014. 

6. Vyhodnocení kvalifikace rozhod čích na listinu „A“ a „a“ 

KR ČVS se seznámila s výsledky kvalifikace rozhodčích na listinu „A“ konané ve 
dnech 1. - 3.8.2014 v Dřevěnicích a konstatovala, že z celkového původního počtu 
11 pozvaných rozhodčích se účastnilo kvalifikace „jen“ 6 rozhodčích.          

Na listinu „A“ postoupili rozhodčí: 

Zdeněk Grabovský, Ji ří Kmoní ček a Tomáš Zimmermann . 

Na listinu „a“ sestoupili rozhodčí – účastníci kvalifikace Jiří Dziacký, Daniel 
Trumpeš a Zdeněk Bydžovský a dále omluvení Michal Kostka (omluven pro 
nemoc), Karin Záhorcová (omluvena z důvodu delegace na utkání FIVB), Jan 
Večeřa (omluven pro nemoc) a Jiří Peloušek (omluven z rodinných důvodů). 

Na listinu „B“ sestoupil omluvený Milan Vachutka (omluven pro nemoc)   

KR ČVS se seznámila s výsledky kvalifikace rozhodčích na listinu „a“ konané ve 
dnech 1. - 3.8.2014 v Dřevěnicích, jež se zúčastnilo 7 rozhodčích. KR ČVS kon-
statovala, že na listinu „a“ postoupili rozhodčí:  

Radek Boha čík, Jan Čipera, Jan Kubinec, Alexandr Nedbálek a Michal Topo -
lánek. 

Na listinu „B“ sestoupili rozhodčí – Roman Biskup a Adam Štefánik     

 

 

     



             ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
                      160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19 
                    Komise rozhodčích 
 
 
 
 

strana 3 

7. Provedení aktualizace listin rozhod čích  

KR ČVS projednala na základě proběhlých kvalifikací a přímých postupů a dále v 
souladu s platnými „Kritérii …“ (s ohledem na věkové limity) složení jednotlivých 
listin pro soutěžní období 2014/15.   

Členové KR ČVS schválili složení rozhodčích na jednotlivých listinách ČVS a zá-
věrečnou verzi listin předloží předseda KR ČVS ke schválení SR ČVS.   

Předseda delegátů předložil návrh na složení listin delegátů na jednotlivých listi-
nách pro soutěžní období 2014/15. Tento návrh bude předložen SR ČVS ke 
schválení. 
 

8. Schválení seznamu školitel ů ČVS 

KR ČVS projednala a připomínkovala seznam školitelů. Finální verze bude předlo-
žena SR ČVS ke schválení. 

9. Příprava seminá řů rozhod čích listin, delegát ů ČVS a školitel ů 

KR ČVS potvrdila všechny termíny seminářů, vyjma školení delegátů.  

Z důvodu optimalizace nákladů bylo rozhodnuto, že se původně navržený termín 
semináře delegátů ČVS ve dnech  30.8. – 31.8.2014  v Brně ruší a nově se semi-
nář uskuteční ve dnech  20.9. – 21.9. 2014 společně se seminářem rozhodčích lis-
tin „A“, „a“ a školitelů I. a II. třídy v Liberci. 

10. Vyhodnocení práce KR KVS 

Jaromír Antušák informoval KR ČVS o proběhlých aktivitách s KR KVS. Závěrečná 
zpráva o činnosti bude předložena na příštím zasedání KR ČVS.  

11. Průběžné čerpání rozpo čtu KR ČVS za I. pololetí 2014 

V prvním pololetí roku 2014 nebyl rozpočet ve většině položek vyčerpán.  

12. Školení rozhod čích v krajích – metodická podpora 

Subkomise vzdělávání připraví podkladové a studijní materiály pro vzdělávání roz-
hodčích na krajské úrovni především s důrazem na změny pravidel a jejich výklad. 

13. Provedení delegací všech sout ěží ve VISu 

Předseda delegační subkomise předložil harmonogram delegací v jednotlivých 
soutěžích s ohledem na nová „Kritéria …“. 

KR ČVS schválila složení subkomise pro delegace rozhodčích a jednotlivých pra-
covníků pro delegace pro soutěžní období 2014/2015: 

Milan Labašta: EX-M, EX-Z 

Pavel Zeman: 1-M, 1-Z, EX-JRI, EX-JKY, EX-KTI, 2-M, 2-Z, čároví rozhodčí (Če-
chy) 
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Jakub Gall: 1-M, 1-Z, EX-JRI, EX-JKY, EX-KTI, EX-KKY, 2-M, 2-Z, 1-JRI, 1- JKY, 
1-KKY, čároví rozhodčí (Morava) 

Ladislav Sazama: 1-JRI, 1- JKY, 1-KKY (Čechy) 

 

14. Různé 
 

a) Pozvánka na mezinárodní seminá ř rozhod čích 

KR ČVS schválila účast p. Milana Labašty na mezinárodním semináři rozhod-
čích konaném ve dnech 28. – 30. listopadu v Luxemburku.  

b) Změny ve VISu 

Předseda KR ČVS informoval o jednání týkající se úprav ve VISu s dodavate-
lem. Finanční náročnost úprav bude projednána s panem Urbánkem, tak aby 
již delegace mohli být provedeny v upravené verzi. 

c) Listiny rozhod čích 

KR ČVS vzala na vědomí ukončení činnosti pana Pavla Darmovzala ve funkci 
rozhodčího. 

KR ČVS mu děkuje za dlouholetou činnost a přeje hodně úspěchů 
v pracovním i osobním životě. 

 

15. Usnesení a doporu čení pro KR ČVS: 
 

01/07 Předložit ke schválení SR ČVS vyslání rozhodčích na  
 mezinárodní kurz. 
 odpovídá: předseda T: do 30.09.2014 
02/07 Předložit ke schválení SR ČVS finální verzi „Kritérií …. 
 odpovídá: předseda a  Milan Labašta T: do 05.08.2014 
03/07 Předložit ke schválení SR ČVS složení listin na soutěžní 
 období 2014/15 
 odpovídá: předseda T: do 05.08.2014 
04/07 Předložit ke schválení SR ČVS složení listin delegátů 
 na soutěžní období 2014/15 
 odpovídá: předseda a Zden ěk Škoda T: do 05.08.2014 
05/07 Předložit ke schválení SR ČVS seznam školitelů 
  odpovídá: předseda T: do 30.08.2014 
06/07 Informovat o změně termínu a místa školení delegátů. 
 odpovídá: sekretá ř T: do 15.08.2014 
07/07 Připravit závěrečnou zprávu o práci KR KVS  
  odpovídá: Jaromír Antušák T: do 30.08.2014 



             ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
                      160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19 
                    Komise rozhodčích 
 
 
 
 

strana 5 

08/07 Připravit studijní a podkladové materiály pro školitele 
 odpovídá: Martin Hudík a Milan Labašta T: do 31.12.2014 

V Dřevěnicích dne 3.8.2014 
 
 
Zapsal:  

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


