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R O Z K A Z 
vedoucí oddělení vzdělávání  

Policejního prezidia České republiky 
ze dne 29. dubna 2015 

 
k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu  

 
Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního prezidenta č. 275/2014, kterým se 

vydávají kalendářní plány mistrovství a mezinárodních soutěží na rok 2015 a podle 
čl. 9 pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a zabezpečení 
policejních sportovních soutěží,  

 
I. z ř i z u j i   

 organizační štáb Policejního mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu (dále 
jen „mistrovství“);  
 
II. v y d á v á m 

a) v příloze č. 1 k tomuto rozkazu složení organizačního štábu mistrovství a 
všeobecná ustanovení mistrovství, 

b) v příloze č. 2 k tomuto rozkazu rozpis a pravidla mistrovství,  

c) v příloze č. 3 k tomuto rozkazu přihlášku; 
 
III. s t a n o v í m 

a) mistrovství se uskuteční ve dnech 25. června až 26. června 2015 v areálu 
Centra sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 
Stromovka (dále jen „Centrum sportu“), 

b) mistrovství se mohou zúčastnit nominovaní příslušníci a zaměstnanci 
 1.  zařazeni v útvarech Policie České republiky (dále jen „policie“), 

 2. zařazeni v policejních školách a školských zařízení Ministerstva       
   vnitra (dále jen „policejní škola“), 
 3.  povolaní k plnění úkolů u útvarů Ministerstva vnitra, 

dále jen („soutěžící“); 
 

IV. u k l á d á m 

a) ředitelům krajských ředitelství policie, útvarů policie s celostátní působností a 
ředitelům a vedoucím organizačních článků Policejního prezidia České 
republiky 
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1.   vyslat členy organizačního štábu mistrovství k účasti na mistrovství tak,   
aby se dostavili dne 25. června 2015 do 9:00 hodin do areálu Centra 
sportu, 

2. vyslat nominované soutěžící k účasti na mistrovství tak, aby se dostavili 
dne 25. června 2015 do 10:30 hodin do ubytovacího zařízení dle rozpisu 
stanoveným pořadatelem po rozlosování soutěže. 

b) organizačnímu štábu mistrovství 
1. zabezpečit řádný průběh mistrovství, 
2. dostavit se dne 25. června do 9:00 hodin do areálu Centra sportu,  
3.  dodržovat rozpis a pravidla mistrovství, 

c) soutěžícím 
1. dostavit se dne 25. června 2015 do 10:30 hodin do ubytovacího zařízení 

dle rozpisu stanoveným pořadatelem po rozlosování soutěže. 
2.  dodržovat rozpis a pravidla mistrovství. 

 
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání a jeho platnost končí 

uplynutím dne 30. června 2015. 
 
Č. j. PPR-1290-4/ČJ-2015-990570 
 
Zpracovatel:  oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky 

 
 
 
 
 
                                                                  plk. RNDr. Jiřina HOFMANOVÁ, Ph.D., v. r.           
                                                                           vedoucí oddělení vzdělávání 
 

 

Možnost poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: ano 
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SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ 
USTANOVENÍ 

 
I. Organizační štáb mistrovství 

 
Složení organizačního štábu mistrovství  

 
Ředitel mistrovství Ing. Jiří BERAN 

Technický ředitel Mgr. Petra DRBOHLAVOVÁ 
  
Tajemník mistrovství  JUDr. Václav KUTHAN 
  
Hlavní rozhodčí Mgr. Vladimír PIRUNČÍK  
  
Rozhodčí zajišťuje Centrum sportu 
 
Členové  mjr. Ing. Jiří ZLATNÍK 
 
 nprap. Bc. Renata GRECMANOVÁ 
  
 Ing. Václav MAREK 
 
 Stanislav MITÁČ  
 
Zdravotní zabezpečení Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

 
II. Všeobecná ustanovení 

 
Čl. 1 

Organizace mistrovství 
(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají 

a) Centrum sportu (dále jen „pořadatel“), 
b) oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky, 
c) Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů 

a hasičů (dále jen UNITOP ČR), 
d) Sportovní policejní spolek Prezidium Praha. 

(2) Mistrovství se uskuteční ve dnech 25. až 26 června 2015 v areálu Centra 
sportu. 

(3) Informace k mistrovství poskytuje JUDr. Václav Kuthan, tel. 974 841 474 
nebo 731 350 450 a Mgr. Petra Drbohlavová tel. 974 836 218 nebo 602 253 835. 
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Čl. 2 
Soutěžící a vedoucí výpravy 

(1) Mistrovství se může zúčastnit jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen  
a)  z každého krajského ředitelství policie,  
b) společná družstva útvarů policie s celostátní působností a organizačních článků 

 Policejního prezídia České republiky,  
c) společná družstva policejních škol a útvarů Ministerstva vnitra. 

  (2)  Družstvo mužů může být v případě nízkého počtu soutěžících doplněno 
ženami (maximálně 2 na hřišti). Ženy zařazené na soupisce tohoto družstva však 
nemohou zároveň startovat v samostatné soutěži družstev žen.  

(3) Soutěžící reprezentují na mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně 
zařazeni. Vytváření jiných společných družstev než jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 se 
nepřipouští.  

 (4) Výpravu tvoří maximálně 22 osob, z toho maximálně 10 hráčů v družstvu, 
1 vedoucí družstva a 1 řidič. 

(5) Vedoucí výpravy 
a) účastní se porady a organizačním štábem, 
b) zodpovídá za kázeň soutěžících. 
 

Čl. 3 
Přihlášky 

(1) Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu pp.ov.kuthan@pcr.cz .        
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 10. června 2015. 
(3) Po stanoveném termínu je přihlášky možné zasílat na základě předchozí 

dohody s tajemníkem mistrovství. 
(4) V přihlášce bude uveden elektronický kontakt na vedoucího výpravy pro 

zaslání pokynů k ubytování, informacím o rozlosování a hracím systému. 
 

Čl. 4 
Losování 

Losování provede pořadatel po obdržení přihlášek. 
 

Čl. 5 
Prezence 

(1) Prezence proběhne dne 25. června 2015 od 10:00 hodin do 12:00 hodin 
v místě konání mistrovství. 

(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni prokázat se služebním průkazem 
příslušníka policie respektive Ministerstva vnitra nebo zaměstnance policie respektive 
Ministerstva vnitra. 
 (3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci 2 nebude 
soutěžícímu umožněn start. 
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Čl. 6 

Ubytování, stravování a doprava 
(1) Ubytování pro mimopražské účastníky je zajištěno pořadatelem bezplatně. 

a) ve Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5,     
Praha 9, Hrdlořezy, 

b)  v ubytovně Centra sportu.  
(2) Místo ubytování bude vedoucím družstev sděleno po uzavření příjmu 

přihlášek a rozlosování soutěže. 
(3) Stravování účastníků mistrovství začíná dne 25. června 2015 obědem a 

končí 26. června 2015 obědem, hradí Centrum sportu. 
(4) Dopravu do místa konání mistrovství a zpět zajišťuje vysílající útvar policie. 
(5) Parkování vozidel je zajištěno v místě ubytování i v místě konání soutěže. 
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ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ 
 

I. Rozpis mistrovství 

25. června 2015 do 11:30 příjezd družstev do ubytovacího zařízení 
 10:00 až 12:00 prezence v místě konání soutěže, 
 12:00 až 13:00 oběd v místě konání, studená večeře, balíček, 
 13:00 nástup, zahájení mistrovství, 
 13:30 zahájení utkání ve skupinách, 
 20:00 předpokládané ukončení hracího dne, 

26. června 2015 07:00 až 08:00 snídaně, pouze pro mimopražské účastníky, 
 09:00 zahájení druhého dne mistrovství, 
 12:00 až 13:00 oběd, studená strava, balíček, 
 13.00 vyhlášení výsledků, odjezd. 

 
 

II. Pravidla mistrovství 
Čl. 1 

Předpis 
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel FIBV (bez podavačů míčů) 

a za splnění podmínek stanovených rozpisem a pravidly mistrovství. 
 

Čl. 2 
Hrací systém  

Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev a zaslán 
vedoucím družstev.  

 
Čl. 3 

Hrací povrch 
Venkovní hřiště antuka, v případě nepříznivého počasí hala s dřevěným nebo 

umělohmotným povrchem. 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tohoto rozpisu a pravidel mistrovství dle 
počtu přihlášených družstev a povětrnostních podmínek. 


