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ZÁPIS č. 16/2016 
 

ze zasedání KR ČVS 
konaného dne 29. dubna 2016 v Praze 

Přítomni : Jaromír Antušák, René Činátl, Martin Hudík, Zdeněk Škoda, Pavel Zeman   

Omluveni : Jakub Gall, Milan Labašta 
 

Program: 
1. Kontrola plnění úkolů        
2. Rozhodnutí učiněná mezi jednáními KR formou per rollam   
3. Informace ze SR ČVS       
4. Plnění úkolů správní rady ČVS     
5. Mezinárodní úsek a delegace      
6. Rozhodnutí KK KR ČVS      
7.  Průběžné hodnocení rozhodčích   
8.  Vyhodnocení práce KR za rok 2015  
9.  Vyhodnocení čerpání rozpočtu KR za rok 2015   
10. Připomínky k navrhovaným změnám směrnic,  
 předpisů a řádů a rozpisu mistrovských soutěží 2016-17  
11. Školení rozhodčích v krajích -  statistiky 2015   
12. Plán práce s perspektivními rozhodčími    
13. Plán seminářů a kvalifikací 2016       
14. Příprava setkání s předsedy KR KVS     
15. Různé 
16. Usnesení 

 
 Z důvodu nepřítomnosti předsedy KR jednání vedl místopředseda KR Pavel Ze-

man. 

1. Kontrola pln ění úkol ů 

Splněné úkoly: 08/07, 03/14, 06/14, 10/14, 01/15, 02/15, 03/15, 04/15, 05/15, 
06/15, 07/15, 08/15. 

Nesplněné úkoly: --- 
Trvající úkoly nebo změna termínu: 03/04 – 30.9.2016, 05/09, 04/12. 
 

2. Rozhodnutí u činěná mezi jednáními KR per rollam 

KR potvrdila níže uvedená rozhodnutí učiněná mezi 15. a 16. zasedáním KR for-
mou per rollam.  

Jednalo se o: 

- Delegace rozhod čí na přípravná utkání mládežnických družstev p řipravují-
cích se na mezinárodní akce.  
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junioři: 

26.3.2016, ČR - Slovensko  – P. Dušek – L. Müller;    

- Vyhodnocení rozhod čích na listinách „A“ a „a“ pro další část sout ěží 

Předseda delegátů rozeslal na členy KR ČVS vyhodnocení listin „A“ a „a“ k datu 
24. 3. 2016, tj. po skončení dlouhodobé části. 

Pro delegace prvního kola play-off EX-M budou nasazování tito rozhodčí (rozhodčí 
označeni hvězdičkou budou nominováni i na 2. kolo play-off): 

 

Buchar Tomáš 
*Činátl René 
Dmejchal Matěj 
*Fink Tomáš 
*Grabovský Zdeněk 
Gall Jakub 
*Hudík Martin 
Kořenek Jaromír 
*Kovář Vlastimil 
*Krtička Jan 
*Kvarda Petr 
Němeček Petr 
*Pecháček Luboš 
*Renčín Kamil 
*Rychlík Dušan 
Záhorcová Karin 

 

Průběžné hodnocení rozhodčích listiny „a“ bylo předáno delegačním pracovníkům. 

KR schválila konečné pořadí rozhodčích po základní části soutěže EX-M. 

3. Informace ze SR 

Pavel Zeman krátce informoval o záležitostech SR týkajících se KR. 

4. Plnění úkol ů ze SR 

Trvá úkol uložený SR - rozbor příčin nedostatku rozhodčích v soutěžích řízených 
ČVS.  

5. Mezinárodní úsek a delegace 

KR schválila princip nominace čárových rozhodčích na zápasy Grand Prix žen, 
které se odehrají v termínu 10.-12.06.2016 v SH UP Olomouc a na turnaj Světové 
ligy mužů, který se odehraje v termínu 17.-19.06.2016 v Budvar aréně v Českých 
Budějovicích.   
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KR dále konstatovala, že nefunguje spolupráce s koordinátory mládežnických 
družstev při delegování mezinárodních akcí. Pověřený pracovník KR buď není 
osloven vůbec, nebo na poslední chvíli. 
 

6. Rozhodnutí KK KR ČVS 

Kárná komise KR ČVS projednala tyto případy: 

- Jiří Klein - nedostavení se na utkání  

- Vítezslav Pítr – nedostavení se na utkání 

- Jiří Švehla – nedostavení se na utkání 

- Miroslav Denk - udělené sankce v rozporu s pravidly 

- Jaroslav Onderčín – zapsání nesprávně udělených karet do zápisu 

- Jiří Švehla – udělené sankce v rozporu s pravidly 

- Aleš Baudis – nedostatečná součinnost při zápisu trestů do zápisu   

KR obdržela rozhodnutí Kárné komise (KK) ve věci pp. Jiřího Kleina, Vítezslava 
Pítra, Jiřího Švehly, Miroslava Denka, Jaroslava Onderčína a Aleše Baudise.  

Všechna rozhodnutí KK byla KR ČVS potvrzena. 

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

Veškeré srážky jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto zápisu  

7. Průběžné hodnocení rozhod čích 

Delegační pracovníci uzavřeli jednotlivé listiny (vyjma pokračující soutěže EX-M 
s dopadem na hodnocení listiny „A“) a předložili je KR ČVS. KR ČVS konstatuje, 
že pořadí na listinách bude po uzavření listiny „A“ předloženo ke schválení SR 
ČVS. 

8. Vyhodnocení práce KR za rok 2015 

Sekretář KR konstatoval, že všechny úkoly zadané na jednotlivých zasedáních 
jsou splněny, nebo mají ještě termín plnění. KR konstatuje, že fungování komise 
po redukci počtu zasedání a zvýšení komunikace formou elektronické komunikace 
je dostačující a i nadále bude KR šetřit cestovní náklady. 

9. Vyhodnocení čerpání rozpo čtu KR za rok 2015 

Místopředseda KR podal informace o stavu příjmů a výdajů KR za rok 2015 a kon-
statoval, že rozpočet KR nebyl vyčerpán o cca 100 tis. Kč. 
 

10. Připomínky k navrhovaným zm ěnám sm ěrnic, p ředpis ů a řádů a rozpisu mis-
trovských sout ěží 2016-17 

Místopředseda KR konstatoval, že KR nemá žádné připomínky k připravovaným 
směrnicím, předpisům a řádům. V rámci připomínkového řízení k rozpisu mistrov-



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

strana 4 

ských soutěží na rok 2016-17 byla upravena příloha č. 6 – „Opatření 
k odměňování …“  . 

11. Školení rozhod čích v krajích - statistika 2015 

Pověřený člen KR Jaromír Antušák předložil zprávu o proběhlých školeních v roce 
2015 v jednotlivých krajích. Jednotlivé kraje vyškolil celkem 17 rozhodčích s II. tří-
dou a 55 nových rozhodčích s III. třídou, což je v porovnání s předchozím rokem o 
4, resp. 7 rozhodčích více. Bohužel opět je nutné konstatovat, že některé kraje vů-
bec školení rozhodčích neuskutečnili, jednalo se o kraje Středočeský, Karlovarský, 
Vysočinu, Olomoucký a Zlínský. 

12. Plán práce s perspektivními rozhod čími 

Pověřený člen KR Martin Hudík předložil vyhodnocení práce s perspektivními roz-
hodčími a návrh plánu na další období. KR konstatovala, že původní záměr práce 
s perspektivními rozhodčími – zapojení maximálního počtu mladých rozhodčích do 
projektu se nesetkal s očekávanou odezvou. KR rozhodla, že se počet rozhodčích 
zařazovaných do programu sníží, tak aby se zvedla i kvalita těchto rozhodčích. 

13. Plán seminá řů a kvalifikací 2016 

Termíny seminářů a kvalifikací zůstávají beze změny (v jednání úprava délky se-
mináře listiny „A“, „a“). Náplň seminářů bude zaměřena především na výkon funk-
ce II. rozhodčího. 

14. Příprava setkání s p ředsedy KR KVS 

KR rozhodla, že setkání s předsedy KR KVS se uskuteční dne 4. 6. 2016 v Praze, 
v zasedací místnosti ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 od 14:00. 
 

15. Různé 
 

a) Rozhodnutí KK 

KR projednala možnost založení záložky na webových stránkách.  
 

b) Problematika po čtu delegát ů 

Předseda subkomise delegátů informoval o problémech s nedostatkem dele-
gátů pro aktuálně obsazované soutěže (EX-M, EX-Ž, EX-JRI a 1-M). Předseda 
subkomise delegátů dále seznámil KR s návrhem obsazení listin A, B a C na 
rok 2016/17. Bohužel doplnění je jen kosmetické a ani do budoucna (v hori-
zontu 10 let) není pravděpodobné zlepšení situace. Jednou z možností je ne-
obsazování delegátů na utkání EX-JRI a případně omezení delegací na vy-
braná utkání 1-M.  
 

c) Zapojení mládeže do pískání volejbalu 

KR projednala možnost zapojení mládeže do pískání barevného volejbalu.  
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d) Memoriál M. Kafky a R. Myslíka 

KR pověřuje zajištěním delegace hlavního rozhodčího a rozhodčích na me-
moriálu M. Kafky konaném ve dnech 13. - 15. 5. 2016 v Jindřichově Hradci KR 
Jihočeského KVS a na memoriálu R. Myslíka konaném ve dnech 20. - 22. 5. 
2016 v Hradci Králové KR Královehradeckého KVS.  

 

 

16. Usnesení: 
 

01/16 Provést delegace na play-off dle kritérií 
 odpovídá: delega ční pracovníci  T: průběžně 
02/16 Informovat koordinátory mládežnických družstev 
 o zlepšení spolupráce při delegacích na přípravná utkání 
 odpovídá: Pavel Zeman T: do 30.06.2016 
03/16 Informovat dotčené rozhodčí rozhodnutích KK  
 odpovídá: předseda  T: do 05.05.2016 
04/16 Připravit jmenný seznam kandidátů kvalifikací 
  odpovídá: sekretá ř T: do 15.05.2016 
05/16 Aktualizovat seznam perspektivních rozhodčích. 
 odpovídá: Martin Hudík T: do 30.05.2016 
06/16 Zajistit prostory a pozvání předsedů KR KVS. 
  odpovídá: sekretá ř T: do 06.05.2016 
07/16 Předložit ke schválení SR výsledné listiny rozhodčích 
 odpovídá: předseda T: do 30.05.2016 
08/16 Prověřit možnost úpravy web stránek. 
 odpovídá: Pavel Zeman T: do 30.05.2016 
09/16 Přednést problematiku delegátů na SR. 
 odpovídá: Pavel Zeman T: do 30.05.2016 
10/16 Informovat dotčené KR KVS o zajištění delegací. 
 odpovídá: Pavel Zeman T: do 06.05.2016 
 

V Praze 29. 4. 2016 
 
 
 Zapsal:  

 
 René Činátl Pavel Zeman 
 sekretář KR ČVS místopředseda KR ČVS 


