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ZÁPIS č. 4/2017 
 

ze zasedání KR ČVS 
konaného dne 12. listopadu 2017 v Praze 

Přítomni : Jaromír Antušák, René Činátl, Jakub Gall, Ladislav Sazama, Zdeněk Ško-
da, Pavel Zeman   

 
Omluven:    

Program: 
1. Kontrola plnění úkolů     
2. Rozhodnutí učiněná mezi jednáními KR formou per rollam   
3. Plnění úkolů správní rady ČVS     
4. Mezinárodní úsek a delegace      
5. Příprava školení rozhodčích I. a II. třídy v roce 2018  
6. Průběžné hodnocení rozhodčích      
7. Vyhodnocení seminářů rozhodčích v roce 2017    
8. Návrh „Plánu činnosti KR na rok 2018“      
9. Jubilea rozhodčích v roce 2018     
10. Kontrola čerpání rozpočtu k 30. 9. 2017     
11. Projednání a schválení Metodických pokynů   
12. Různé 
13. Usnesení 
 

 

Jednání KR zahájil a vedl předseda KR Pavel Zeman.  
 

1. Kontrola pln ění úkol ů 

Splněné úkoly:  06/17, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 a 06/03. 
Nesplněné úkoly: --- 
 
Trvající úkoly nebo změna termínu: --- 
 
 

2. Rozhodnutí u činěná mezi jednáními KR per rollam 

KR potvrdila níže uvedená rozhodnutí učiněná mezi 3. a 4. zasedáním KR formou 
per rollam.  

Jednalo se o: 

 - Delegace čárových rozhod čích na zápas p ředkola LM.  

12.11.2017 VK České Budějovice – Santamala   

ČR: R. Biskup, F. Peller, M. Petrovič, V. Sokol 
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 - Delegace rezervního rozhod čího na utkání p ředkola LM.  

12.11.2017 VK České Budějovice – Santamala   

T. Buchar 

3. Plnění úkol ů ze SR 

Není žádný nový úkol uložený SR ČVS. 

4. Mezinárodní úsek a delegace 

Sekretář informoval, že v mezinárodní oblasti, byl odeslán přehled rozhodčích pro 
potřeby FIVB a byly distribuovány nové uniformy mezinárodním rozhodčím. 

KR rozhodla, že v mezinárodní oblasti bude pozornost zaměřena na perspektivní 
rozhodčí s potenciálem stát se kandidátem mezinárodního rozhodčí v horizontu 2 -
3 let (aktuálně 2 volná místa) a zároveň bude připravována skupina potenciálních 
mezinárodních rozhodčích s výhledem absolvování kurzu v horizontu 5 - 7 let.  

- Delegace čárových rozhodčích na zápasy pohárů CEV.  

05.12.2017 Kladno – Galati   

ČR: J. Ibl, J. Svoboda, D. Michálková, P. Drbal 

07.12.2017 VK Liberec – Burgas   

ČR: J. Čermák, A. Lenert, P. Holý, V. Sukup 

20.12.2017 Č. Budějovice – …   

ČR: R. Biskup, F. Peller, M. Petrovič, V. Sokol 

13.12.2017 Olomouc – Stuttgart   

ČR: Z. Novák, L. Němeček, P. Valoušek, J. Šimek 

12.12.2017 VK Brno – LP Salo 

ČR: P. Rozsíval, V. Bárková, T. Ostranská, A. Vondráčková 

29.11.2017 Brno - Kastela   

ČR: M. Novák, Z. Sedlák, M. Šimáně, I. Vitanov 

20.12.2017 VK Karlovarsko - …   

ČR: L. Kindermanová, P. Koutník, P. Ulč, L. Sazama 

10.01.2018 Ostrava – …   

ČR: M. Ištvánech, K. Capáková, P. Košnovský, P. Petrovský 
 

5. Příprava školení rozhod čích I. a II. t řídy v roce 2018  

Vzhledem k tomu, že počet možných účastníků je menší než 10, rozhodla KR, že 
se školení rozhodčích I. a II. třídy v roce 2018 neuskuteční.  
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6. Průběžné hodnocení rozhod čích 

KR projednala předané záležitosti od STK ČVS a DK ČVS a rozhodla v souladu s 
„Kritérii …“ bodem 4.2 a přílohou č. 2 „Sazebníkem srážek KR ČVS“ následovně: 

Veškeré srážky jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto zápisu. 
 

7. Vyhodnocení seminá řů rozhod čích v roce 2017 
  

Sekretář informoval KR, že všichni aktivní rozhodčí na listinách ČVS splnili poža-
davek „Kritérií …“ dle bodu 3. a úspěšně absolvovali písemné testy dle bodu 4.1. 
 

KR konstatovala, že model pořádání seminářů v roce 2016 i 2017 byl úspěšný a 
rozhodla, že semináře pro rok 2018 se budou konat v termínech: 
 

08. 09. 2018 – listiny „B“, „C“, a „D“ – Čechy (Praha) a Morava (Prostějov) 
09. 09. 2018 – listina „A“ a „TD“ – (Praha) 
23. 09. 2018 – náhradní seminář pro všechny listiny 
 

8. Návrh „Plánu činnosti KR na rok 2018“ 

Sekretář předložil KR návrh plánu činnosti KR na rok 2018. KR schválila předlože-
ný návrh činnosti na rok 2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
 

9. Jubilea rozhod čích v roce 2018  
 

Jaromír Antušák připravil přehled jubilantů v roce 2018. KR zároveň schválila mo-
del oceňování rozhodčích, kteří ukončili či ukončí svou aktivní činnost. Předseda 
KR projedná s předsedou ČVS. 
 

10. Kontrola čerpání rozpo čtu k 30. 9. 2017  
 

KR neobdržela i přes svou žádost podrobný přehled o čerpání rozpočtu. KR vy-
cházela z rámcového přehledu čerpání rozpočtu předkládaného na výbor ČVS, 
z kterého plyne, že průběžné čerpání rozpočtu KR je v intencích schváleného roz-
počtu na rok 2017 s mírnou rezervou.  
 
 

11. Projednání a schválení Metodických pokyn ů 
 

Sekretář předložil KR soubor aktualizovaných metodických pokynů. KR po diskusi 
a připomínkách schválila tyto aktualizace Metodických pokynů: 
 

- Pokyn k funkci hlavního rozhodčího 
- Pokyn k výstroji hráčů – pravidlo 4.3 
- Pokyn k oficiálním míčům – pravidlo 3 
- Pokyn k oprávněnosti startu hráče  
- Pokyn k ustrojení libera – pravidlo 19.2 
- Pokyn ke startu hráče bez průkazu člena ČVS 
- Pokyn pro výkon funkce čárového rozhodčího – pravidlo 27 
- Pokyn k určení nového libera – pravidlo 19.4 
- Pokyn k počtu členů družstva – pravidlo 4.1 



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

strana 4 

- Metodika k mírně nevhodnému chování – pravidlo 21.1. 
- Metodika k žádosti o přerušení hry – pravidlo 15 
- Metodika pro výkon funkce druhého rozhodčího – pravidlo 24  

 

Metodické pokyny budou průběžně umísťovány na stránkách ČVS. 
 

12. Různé 
 

a) Kontrola LP 

Kontrola LP byla provedena ke dni 22. 9. 2017 a všichni rozhodčí na listinách 
ČVS měli uhrazený poplatek, vyjma Marka Petroviče. Po urgenci byl licenční 
poplatek vyznačen i u něho. 

 

b) Přerušení činnosti 

KR obdržela žádost Lukáše Dostála, Soni Hanušové a Miroslava Vyhnánka o 
přerušení činnosti ze zdravotních důvodů. KR bere informaci na vědomí a 
souhlasí s přerušením na 1 rok, resp. u Miroslava Vyhnánka do konce roku 
2017. 

c) MR Superveterán ů a seniorek 

KR vyslovila poděkování KR KVS Jihočeského kraje za zajištění rozhodčích 
na MR Superveteránů a seniorek v Jindřichově Hradci ve dnech 14. – 15. 10. 
2017. 

d) Dopln ění listiny školitel ů, delegát ů a lektor  

KR vzala na vědomí rozhodnutí SR ČVS o jmenování Jana Meruny školitelem 
licence „C“ a zamítnutí zařazení Jana Meruny na listinu delegátů listiny „A“. 
Dále KR vzala na vědomí rozhodnutí SR ČVS o zařazení Milana Labašty na 
listinu rozhodčí-lektor. 

e) Školitelé licence „A“ 

KR projednala všechny možnosti o doplnění listiny školitelů licence „A“, a do-
poručuje SR ČVS jmenování René Činátla, Tomáše Finka a Kamila Renčína 
školiteli licence “A“. 

f) Delegace Referee Manager ů   

KR v souvislosti se žádostí ČVS o nominaci Referee Managery na akce pořá-
dané v roce 2018 na území ČR: 

Kvalifikace ME U17 ženy Olomouc   05. – 07. 1. 2018   

ME U18 muži   Zlín  07. – 15. 4. 2018 

Kvalifikace ME U20 muži Žďár n. Sáz. 27. – 29. 4. 2018 

rozhodla, že nominace bude provedena, až po oznámení nominací CEV. 
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g) Dopln ění listiny „C“ 

KR obdržela žádost o zařazení Miroslava Kotrče (PHA) na listinu „C“. KR sou-
hlasí se zařazením na listinu „C“ po úspěšném absolvování písemných testů. 

h) Podpora perspektivních rozhod čích 

KR rozhodla, že v roce 2018 se uskuteční minimálně jeden ze závěrečných 
turnajů mládeže za účasti vybraných perspektivních rozhodčích. 

  Dále KR rozhodla, že uspořádá speciální seminář pro skupinu perspektivních 
žen rozhodčích, při některém ze závěrečných turnajů mládeže. 

V souvislosti s programem vzdělávání perspektivních rozhodčích KR rozhodla, 
že zavede projekt – Komentované utkání extraligy. Myšlenou projektu je se-
známit perspektivní rozhodčí se vzorovou procedurou vedení utkání, včetně 
výkonu funkce druhého rozhodčího. Projekt je určen především pro perspek-
tivní rozhodčí listiny „D“ a rozhodčí zařazených do programu vzdělávání. KR 
se nebrání ani účasti dalších rozhodčích. O termínech budou rozhodčí infor-
mováni. 
 

KR dále rozhodla o zajištění drobných upomínkových předmětů. 

i) Světové mistrovství st ředních škol ISF 

KR souhlasí, aby KR KVS Jihomoravského kraje zajistilo delegace rozhodčích 
na finále Světové mistrovství středních škol konané v Brně v termínu 2. -10. 6. 
2018. 

j) Nedostatek rozhod čích a delegace 

KR konstatovala, že z důvodu malého počtu rozhodčích v některých krajích a 
při souběhu vícero omluv, může docházek k situacím, že na utkání 2-Ž a EX-
KTI bude delegován jen jeden rozhodčí. 

k) Oble čení rozhod čích 

KR nemá žádné informace o stavu přípravy oblečení pro rozhodčí. 
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13. Usnesení: 
 

01/04 Připravit seznam možných kandidátů mezinárodních  
 rozhodčích 
 odpovídá: sekretá ř T: do 31. 12. 2017 
02/04 Zaznamenat srážky do VISu 
  odpovídá: Zdeněk Škoda T: ihned 
03/04 Aktualizovat informace na webu, včetně termínů seminářů 
 odpovídá: sekretá ř T: ihned 
04/04 Zajistit upomínkové předměty pro oslavence 
 odpovídá: sekretá ř, předseda T: do 30. 11. 2017 
05/04 Upravit metodické pokyny dle dohody  
  odpovídá: sekretá ř, předseda T: do 30. 11. 2017 
06/04  Předložit ke schválení SR ČVS doplnění listiny školitelů 
 odpovídá: předseda T: do 30. 11. 2017 
07/04  Provést delegaci Referee Managerů na akce v ČR 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30. 11. 2017 
08/04  Příprava projektu – komentované utkání extraligy 
 odpovídá: sekretá ř, Jakub Gall T: do 31. 12. 2017 
09/04  Zajištění drobných upomínkových předmětů 
 odpovídá: předseda,  sekretá ř, Jakub Gall T: do 31. 12. 2017 
10/04  Urgence přípravy oblečení rozhodčích 
 odpovídá: předseda T: do 30. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 12. 11. 2017 
 
 
 
 Zapsal:  

 
 René Činátl Pavel Zeman 
 sekretář KR ČVS předseda KR ČVS 


