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ZÁPIS č. 5/2018 
 

ze zasedání KR ČVS 
konaného dne 4. b řezna 2018 v Praze 

Přítomni : Jaromír Antušák, René Činátl, Jakub Gall, Zdeněk Škoda, Pavel Zeman   
 
Omluven:   Ladislav Sazama 

Program: 
1. Kontrola plnění úkolů z předešlého období    
2. Rozhodnutí učiněná mezi jednáními KR formou per rollam   
3. Plnění úkolů správní rady ČVS     
4. Mezinárodní úsek a delegace       
5. Vyhodnocení práce KR za rok 2017     
6. Vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017     
7. Připomínky k navrhovaným změnám směrnic, předpisů a  
 řádů a rozpisu mistrovských soutěží 2018-19    
8. Změny v „Odměňování rozhodčích“ pro soutěžní  
 období 2018–19         
9. Školení rozhodčích v krajích – statistiky 2017   
10. Plán práce s perspektivními rozhodčími    
11. Návrh na jmenování školitelů      
12. Finální plán seminářů 2018      
13. Průběžné hodnocení rozhodčích      
14. Různé 
15. Usnesení 
 

 

Jednání KR zahájil a vedl předseda KR Pavel Zeman.  

1. Kontrola pln ění úkol ů 

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

Nesplněné úkoly: --- 
 

Trvající úkoly nebo změna termínu: 09/04  
 
 

2. Rozhodnutí u činěná mezi jednáními KR per rollam 

KR potvrdila níže uvedená rozhodnutí učiněná mezi 4. a 5. zasedáním KR formou 
per rollam.  

Jednalo se o: 

- Schválení příloh č. 6, 7, 8, 9 a 16 „Rozpisu mistrovských soutěží pro soutěžní 
období 2018-19“ 
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-   Delegace čárových rozhod čích na zápasy LM 

7. 2. 2018 VK Prostějov – Novata      
ČR: P. Valoušek, J. Šimek, L. Němeček, Z. Novák 

21.2.2018 VK Prostějov – Conegliano 
ČR: Z. Novák, A. Veselý, P. Valoušek, J. Šimek  

 
-   Delegace rezervních rozhod čích na zápasy LM 
 

 7. 2. 2018 VK Prostějov – Novata       V. Kovář 
 21.2.2018 VK Prostějov – Conegliano J. Gall 
 

- Delegace čárových rozhod čích na poháry CEVu  

17. 1. 2018 VK Dukla Liberec – Verona      
ČR: J. Čermák, A. Lenert, V. Sukup, P. Holý 

7. 2. 2018 VK Královo Pole – Ekaterinburg      
ČR: A. Vondráčková, T. Ostranská, V. Bárková, M. Novák 

6. 12. 2017 Volejbal Brno – Charkov      
ČR: M. Šimáně, V. Bárková, M. Novák, Z. Sedlák 

17. 1. 2018 VK Karlovarsko – Nafels      
ČR: L. Kindermanová, P. Koutník, P. Ulč, L. Sazama 

30. 1. 2018 Volejbal Brno – Ravenna      
ČR: P. Rozsíval, M. Gallus, Z. Sedlák, A. Vondráčková 

7. 2. 2018 TJ Ostrava – Orivesi      
ČR: M. Topolánek, V. Steffek, K. Capáková, P. Košnovský 
 

-   Delegace perspektivních rozhod čích na turnaje mládeže MEVZA 
 

 U19 chlapci 28. - 30. 12. 2017 Maribor (SLO) P. Dušek 
 U18 dívky 28. - 30. 12. 2017 Maribor (SLO) J. Kubinec  

      (následně změna L. Spáčil) 
 U17 chlapci 28. - 30. 12. 2017 Zlín   E. Velinov 
 U16 dívky 28. - 30. 12. 2017 Miskolc (HUN) M. Hladišová 

 
-   Delegace rozhod čích na finálové turnaje ČP 
 

KR v souladu s Kritérii, bodem 5.3. delegovala i vzhledem k nedostupnostem 
některých rozhodčích následovně: 

Finálový turnaj žen v Brně ve dnech 3. – 4. 2. 2018 

Ostrava – Prostějov  D. Rychlík – E. Velinov 

Olomouc – Brno   V. Kovář – Z. Grabovský 

„finále“    T. Fink – R. Činátl 



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

strana 3 

 

Finálový turnaj mužů ve Svitavách ve dnech 25. – 26. 2. 2018 

Kladno – Liberec  T. Fink – P. Kvarda 

Č. Budějovice – Karlovarsko D. Rychlík – Z. Grabovský 

„finále“    J. Krtička – K. Renčín 

3. Plnění úkol ů ze SR 

Předseda KR informoval o jednáních s předsedou ČVS a úkolech ze SR týkající 
se KR. 

SR uložila KR podílet se na výběru nového oblečení pro rozhodčí (šestek i bea-
che), KR je v pracovní skupině zastoupena sekretářem p. R. Činátlem.  A dále KR 
dostala za úkol připravit podklady pro dotační výzvu č. 5 MŠMT – Podpora spor-
tovních svazů. Oba úkoly uvedeny samostatně v bodě různé. 

4. Mezinárodní úsek a delegace 

Informace CEV 

KR obdržela od CEVu informaci o tom, že mezinárodní rozhodčí p. V. Kovář byl 
přeřazen ze skupiny B2 do B1. KR gratuluje V. Kovářovi k „povýšení“ a přeje mu 
hodně úspěchů nejen na mezinárodní scéně. 
 

Delegace mezinárodních rozhod čích 

Sekretář seznámil členy se všemi mezinárodními delegacemi mezinárodních roz-
hodčích. Kvalifikační a závěrečné turnaje jednotlivých mládežnických kategorií bu-
dou pískat: 

Finálový turnaj ME U18 chlapců ve Zlíně   T. Buchar 

Kvalifikace U20 chlapců v Zrenjaninu (SRB)  T. Buchar 

Kvalifikace U20 chlapců v Humenném (SVK)  R. Marschner 

Novinkou v nominaci zápasů Evropské ligy mužů a žen v roce 2018 je delegace 
druhého rozhodčího ze země pořadatele. 
 

Ostatní 

KR nominovala čárové rozhodčí na ME U18 ve Zlíně v termínu 7. – 15. 4. 2018. 

KR dále připravila seznam možných kandidátů mezinárodních rozhodčích. Speci-
ální seminář pro tyto rozhodčí se uskuteční v září či říjnu letošního roku za účasti 
vybraných mezinárodních rozhodčích. 

KR konstatovala, že i přes původní požadavek ČVS na obsazení referee manage-
rů na mezinárodní akce, byla provedena nominace na kvalifikace ve Žďáru nad 
Sázavou a závěrečný turnaj ME ve Zlíně bez vědomí KR.  
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5. Vyhodnocení práce KR za rok 2017  

Předseda KR přednesl krátké shrnutí práce za rok 2017. Konstatoval, že se po 
volbách v květnu podařilo rychle jmenovat předsedu KR a následně ustanovit slo-
žení komise, která navázala na práci předchozí komise. Nová komise předložila 
SR koncepci a vizi k zamezení úbytku rozhodčích a ke zlepšení postavení rozhod-
čích ve volejbalovém hnutí. Předseda dále konstatoval, že se postupně daří zlepšit 
vzájemnou komunikaci v rámci rozhodcovské komunity i s krajskými KR. 
V průběhu roku se podařilo splnit všechny plánované akce, mj. změna kritérií pro 
soutěžní období 2017/18, uspořádání kvalifikace o listiny A a B v Dřevěnici (sr-
pen), uspořádání předsoutěžních seminářů všech listin (září) a v neposlední řadě 
naplňování práce s perspektivními rozhodčími (zvýšení příspěvků na stránkách 
ČVS, uspořádání prvního komentovaného utkání pro začínající rozhodčí). 
 

6. Vyhodnocení čerpání rozpo čtu KR za rok 2017 

I přes písemnou žádost neobdržela KR od generálního sekretáře ČVS před jedná-
ním požadované podklady. Předseda KR uložil sekretáři kontaktovat přímo eko-
noma ČVS p. Šrubaře.  
 

7. Připomínky k navrhovaným zm ěnám sm ěrnic, p ředpis ů a řádů a rozpisu mis-
trovských sout ěží 2018-19 

KR schválila formou per rollam všechny požadované přílohy do rozpisu soutěže, 
která museli být předloženy ke schválení SR v termínu před konáním schůze KR.  
 

8. Změny v „Odm ěňování rozhod čích“ pro sout ěžní období  2018-19 

Vzhledem k tomu, že KR neměla dostatek času na projednání požadovaných 
změn, předložila SR ke schválení pouze drobné úpravy odměňování pro soutěžní 
období 2018-19.  

KR si uložila připravit zásadní změnu v odměňování rozhodčích ve vztahu ke 
schváleným „Vizím“ do konce roku 2018. K této změně bude zpracován propočet 
s dopadem na družstva v jednotlivých soutěžích.   

KR aktualizovala odměny rozhodčích při mezinárodních utkáních hraných v ČR, 
doplněné o odměny pro rozhodčí nominovaných ČVS mimo ČR. 
 

9. Školení rozhod čích v krajích – statistiky 2017 

Pověřený člen KR Jaromír Antušák předložil zprávu o proběhlých školeních v roce 
2017 v jednotlivých krajích. Jednotlivé kraje vyškolil celkem 13 rozhodčích s II. tří-
dou a 35 nových rozhodčích s III. třídou, což je v porovnání s předchozím rokem 
sice o 3 méně u rozhodčích vyškolených na II. třídu, ale o 6 rozhodčích více vy-
školených rozhodčích s III. třídou.  

Bohužel opět je nutné konstatovat, že stále přetrvává problém v Karlovarském kra-
ji (neodpověděl), naopak zlepšení nastalo ve Středočeském kraji kde je jmenová-
na nová KR.  
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Školení v roce 2017 neproběhlo nebo bylo zrušeno z důvodu malého počtu účast-
níků ve Středočeském, Karlovarském, Libereckém, Královehradeckém, Vysočině, 
Zlínském a Moravskoslezském. 

Dále Jaromír Antušák informoval o plánu školení rozhodčích na jednotlivých kra-
jích v roce 2018. 
 

10. Plán práce s perspektivními rozhod čími  

KR schválila plán práce s perspektivními rozhodčími. V rámci utkání play-off bu-
dou zařazena další dvě komentovaná utkání Čechy / Morava. Dále vybraní roz-
hodčí budou delegováni na finálové turnaje EX-JŘI, EX- KTI a bude připraven se-
minář pro perspektivní rozhodčí (srpen/září). 
 

11. Návrh na jmenování školitel ů 

Na základě obdržené žádosti ze Středočeského a Zlínského kraje, doporučuje KR, 
aby SR jmenovala p. Tomáše Zimmermanna školitelem licence B a pp. Emila Ve-
linova a Martina Možnára školiteli licence C. 
 

12. Finální plán seminá řů 

KR potvrdila termíny seminářů pro rok 2018: 

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 
 

13. Průběžné hodnocení rozhod čích 

KR projednala předané záležitosti od STK ČVS a DK ČVS a rozhodla v souladu s 
„Kritérii …“ body 5. a 6.1. a „Sazebníkem srážek KR ČVS“ následovně: 

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

KR rozhodla, že v souladu s Kritérii, bodem 5.2., uzavře v dokončeném kalendář-
ním týdnu po posledním kole dlouhodobé části soutěže EX-M hodnocení pro účely 
stanovení pořadí pro předkolo EX-M a play-off EX-M a EX-Ž, tj. rozhodným dnem 
bude 11. 3. 2018. 

14. Různé 
 

a) Ukončení činnosti 

KR obdržela informaci od Miloslava Vaniše, Jana Meruny a Stanislava Kouka-
la o ukončení aktivní činnosti delegáta, resp. rozhodčího. KR bere informaci na 
vědomí. 

KR ČVS děkuje výše uvedeným rozhodčím a delegátům za jejich činnost a 
přeje hodně zdraví a úspěchů v osobním životě. 
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b) Vyjád ření rozhod čího J. Kubince k odmítnutí mezinárodní delegace 

KR dostala k vyjádření reakci rozhodčího J. Kubince k delegaci na turnaj ME-
VZA v prosinci roku 2017. KR konstatuje, že rozhodčí J. Kubinec jednak nepo-
stupoval v souladu s pravidly při zrušení delegace a dále jeho přístup k mezi-
národní delegaci shledává KR v rozporu se standardy CEVu i ČVS. KR roz-
hodla o udělení srážky z hodnocení, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto 
zápisu. 

c) Dopis od p. Badalliho  

KR obdržela opětovně stížnost od pana Badalliho na nekomunikaci ze strany 
Karlovarského kraje na jeho stížnost ohledně zařazení na listinu rozhodčích po 
údajně proběhlém školení III. třídy.  Jelikož KR ČVS řídí činnost KR KVS pou-
ze metodicky, doporučil předseda KR ČVS p. Badallimu obrátit se na předse-
du Karlovarského KVS a současně i na předsedu KaRK Karlovarského KVS.  

d) Dopis od VK P říbram 

KR obdržela prostřednictvím sekretariátu ČVS dopis VK Příbram k delegování 
rozhodčích na EX-M. KR konstatovala, že závěry činěné v dopise nejsou 
nikterak podložené a předseda KR se sekretářem připraví oficiální odpověď 
k rukám předsedy ČVS. 

e) Podm ět na delegace čárových rozhod čích v rámci ČP a zvýšení po čtu 
čárových rozhod čích na finálových zápasech 

KR obdržela podmět na zavedení čárových rozhodčích již od 4. kola ČP a 
zvýšení počtu čárových rozhodčích na finálových zápasech ČP. KR konstato-
vala, že v případě oficiální požadavku z AVOK M, Ž není problém po změně 
příslušných předpisů delegovat čárové rozhodčí i na tato utkání. 

f) Zápis liber do zápisu 

KR iniciovala doplnění metodiky zápisu liber do rubriky složení družstva od 
dalšího soutěžního období. 

g) Informace z programové konference mládeže 

KR obdržela informaci z jednání programové konference mládeže o požadav-
ku na změnu prokazování totožnosti při nepředložení průkazu člena ČVS ji-
nými doklady. KR nedoporučuje SR schválit navrhované změny z důvodu 
zneužití daného ustanovení SŘV. 

h) Nové ustrojení rozhod čích 

Sekretář informoval KR o vývoji v dodání nového ustrojení rozhodčích. Aktuál-
ně byla vybrána barevná kombinace nové uniformy a jsou očekávány vzorky 
oblečení, včetně velikosti a kvality materiálu. Termín dodání uniforem do za-
čátku play-off není reálný, neboť není mj. ještě SR schváleno nové logo roz-
hodčích. 
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i) Stav po čtu delegát ů 

KR v souvislosti s předchozím nešetrným zásahem do listin delegátů se aktu-
álně potýká s problémem při delegování na jednotliá utkání. V některých pří-
padech není KR schopna delegace provést.. KR uložila úkol v dané oblasti. 

j) MŠMT – Výzva č. 5  

KR projednala jednotlivé kapitoly ze své činnosti, které by se mohli promítnout 
do připravovaného programu MŠMT. Sekretář KR s J. Gallem připraví podkla-
dy pro generálního sekretáře ČVS. 

k) E- score, video challange 

KR konstatovala, že s rostoucí kvalitou utkání v domácí soutěži EX-M i finálo-
vých zápasech ČP-M doporučuje SR zavedení nových technologií do rozho-
dování utkání. Jedná se o zavedení elektronického zápisu s využitím tabletů 
pro rozhodčí. V další fázi i zavedení video challange, které by českou ligu za-
řadilo mezi jednu z progresivních lig a zlepšila by se i celková image volejbalu. 
Zavedení těchto technologií v evropských pohárech měli jednoznačný vliv na 
zvýšení atraktivity utkání a akceptovatelnosti rozhodčích. 

 

 

15. Usnesení: 
 

01/04 Finalizovat výběr nového oblečení rozhodčích 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30. 05. 2018 
02/04 Zaslat podklady do Výzvy č. 5 MŠMT 
  odpovídá: sekretá ř T: do 07. 03. 2018 
03/04 Zaslat delegace čárovým rozhodčím na ME U18 
 odpovídá: Jakub Gall T: do 15. 03. 2018 
04/04 Kontaktovat ekonoma ČVS 
 odpovídá: sekretá ř T: do 15. 03. 2018 
05/04 Připravit podklady pro změnu odměňování na  
 období 2018 - 19 
  odpovídá: sekretá ř, předseda, Jakub Gall T: do 30. 07. 2018 
06/04  Předložit ke schválení SR ČVS změnu odměn při  
 Mezinárodních utkáních hraných v ČR 
 odpovídá: předseda T: do 15. 03. 2018 
07/04 Průběžně sledovat plán školení v KVS 
 odpovídá: Jaromír Antušák T: do 31. 12. 2018 
08/04 Informovat rozhodčí o komentovaných utkáních 
 odpovídá: sekretá ř T: do 15. 03. 2018 
09/04 Vybrat vhodný turnaj pro školení perspektivních rozhodčích 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30. 04. 2018 
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10/04 Zajistit ubytování na kvalifikace v Dřevěnici 
 odpovídá: sekretá ř T: do 30. 03. 2018 
11/04  Předložit ke schválení SR ČVS doplnění listiny školitelů  
 odpovídá: předseda T: do 15. 03. 2018 
12/04  Zanést srážky do hodnocení 
 odpovídá: delega ční pracovníci T: do 10. 03. 2018 
13/04  Uzavřít pořadí na listině „A“ pro delegaci další části soutěže 
 odpovídá: předseda T: do 11. 03. 2018 
14/04  Postoupit dopis p. Badalliho na KVS Karlovarského kraje 
 odpovídá: předseda T: do 15. 03. 2018 
15/04 Připravit odpověď na dopis VK Příbram 
 odpovídá: předseda, sekretá ř T: do 15. 03. 2018 
16/04 Iniciovat metodický pokyn k zápisu liber do zápisu 
 odpovídá: sekreta ř T: do 30. 03. 2018 
17/04 Předložit návrhy na doplnění listiny delegátů – oslovit  
 vhodné kandidáty v krajích 
 odpovídá: všichni T: do 30. 03. 2018 
 
 
 
 

V Praze dne 04. 03. 2018 
 
 
 
 Zapsal:  

 
 René Činátl Pavel Zeman 
 sekretář KR ČVS předseda KR ČVS 


