ZÁPIS č. 33/03/20
z 33. zasedání správní rady ČVS dne 11.03.2020 v Praze
Přítomni:
Program:

dle prezenční listiny
dle pozvánky

Zahájení
Zasedání zahájil a řídil předseda ČVS M. Pakosta. V úvodu přivítal členy SR ČVS a omluvil
neúčast J. Diviše, J. Zemánka, J. Bulíčka a dřívější odjezd J. Beneše, P. Beneše.
Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu správní rady ČVS přivítal přizvané hosty (M.
Labaštu, I. Ira, V. Pečinku, M. Javůrka).
Následně předseda ČVS M. Pakosta pověřil I. Ira administrativním vedením jednání.
1. Aktualizace programu zasedání
Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 33. zasedání SR ČVS byl
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 32/02/20
1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU:
Zápis č. 32/02/20 byl schválen bez připomínek jednomyslně.
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ:
01/12 f)
Ukládá KVS, které nejsou dosud pobočnými spolky ČVS, tj. STC, PLK, OLK,
ZLK aby na základě stanov ČVS č. 00/2017 článku 11, odst. 2. a odst. 9., písm.
a) navrhly zřízení KVS jako pobočného spolku ČVS.
T: 20.04.2020
Z: J. SLOUP, P. ZEMAN,
R. MACEK, J. GALL
h)
Ukládá předsedovi KSV ČVS zajistit doplnění směrnice č. 14/2013 Oceňování
v ČVS o vyznamenání za zásluhy rozhodčích.
T: 31.03.2020
Z: J. HRONEK
09/24 e)
Ukládá dokončit proces implementace GDPR do předpisů ČVS dle
předloženého časového harmonogramu v materiálu „Informace pro orgány
ČVS, týkající se GDPR“.
T: 31.03.2020
Z: M. LABAŠTA, J. SLOUP
01/30 b)
Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 7. zasedání Výboru ČVS návrh
rozpočtu ČVS pro rok 2020
T: 08.05.2020
Z: M. LABAŠTA
d)
Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 7. zasedání Výboru ČVS návrh
směrnice ČVS č. 28/2017 „Organizační řád sekretariátu ČVS“
T: 08.05.2020
Z: M. LABAŠTA
16/30 a)
Ukládá předsedovi ČVS dojednat podporu a uzavřít memorandum k pořádání
ME žen U-17 v roce 2022 s Olomouckým krajem.
T: 31.05.2021
Z: M. PAKOSTA
17/30 e)
Ukládá vedoucímu Úseku vzdělávání ČVS připravit smluvní podklady k projektu
„Vysoká škola volejbalu“.
T: 31.03.2020
Z: Z. HANÍK
f)
Ukládá předsedovi ČVS uzavřít smlouvy potřebné k realizaci projektu „Vysoká
škola volejbalu“ s Masarykovou univerzitou v Brně.
T: 07.04.2020
Z: M. PAKOSTA

12/31 c)

15/31 d)

05/32 b)

06/32 b)

h)

i)

Ukládá předsedovi ČVS předložit souhrnnou zprávu daňových kontrol členům
výboru ČVS na jarním zasedání výboru ČVS
T: 08.05.2020
Z: M. PAKOSTA
Ukládá předsedovi ČVS a generálnímu sekretáři ČVS předložit návrh kapitoly
rozpočtu ČVS na podílu financování pořízení majetku ČVS do návrhu rozpočtu
ČVS 2020.
T: 31.03.2020
Z: M. PAKOSTA, M. LABAŠTA
Ukládá vedoucímu úseku propagace a medializace předložit koncept rozvoje a
zkvalitnění medializace Českého volejbalu spojené s oslavami 100 let volejbalu.
T: 31.03.2020
Z: J. CARBA
Ukládá vedoucímu úseku vzdělávání připravit podklady pro sloučení vzdělávání
volejbalu a beachvolejbalu v rámci Úseku vzdělávání.
T: 30.06.2020
Z: Z. HANÍK
Ukládá předsedovi pracovní komise pro revitalizaci VIS zřídit modul trenéři,
který bude zobrazovat: platnost extraligové licence, kreditní body (+ účasti, kde
byly získány), kvalifikační třída.
T: 30.06.2020
Z: I. IRO
Ukládá vedoucímu Úseku vzdělávání sepsat zprávu o vzdělávání trenérů ve
volejbalově vyspělých zemích.
T: 30.04.2020
Z: Z. HANÍK

3. Odvolací případy:
I. Iro informoval za nepřítomného M. Dolečka o doručeném odvolání Volejbalového klubu
Příbram z.s. ze dne 27.01.2020, doplněné písemným podáním odvolatele ze dne 19.2.2020.
proti rozhodnutí STK ČVS ze dne 07.01.2020, jímž bylo rozhodnuto o námitkách odvolatele
týkajících se utkání Extraligy mužů číslo 061 ze dne 16.12.2019.
Písemné materiály:
- Odvolání Volejbalového klubu Příbram z.s. ze dne 27.01.2020;
- Přílohy odvolání;
- Zápis z utkání EX-M-061
- Námitka Volejbalového klubu Příbram z.s. týkající se utkání Extraligy mužů číslo 061
ze dne 16.12.2019
- Souhrn vyjádření k námitce Volejbalového klubu Příbram, z.s.
- Rozhodnutí STK ČVS v daném případě;
- Stanovisko STK ČVS k odvolání Volejbalového klubu Příbram, z.s.
- Návrh OK ČVS ve věci odvolání Volejbalového klubu Příbram z.s. ze dne 27.01.2020,
doplněné písemným podáním odvolatele ze dne 19.2.2020 proti rozhodnutí STK ČVS
ze dne 07.01.2020, jímž bylo rozhodnuto o námitkách odvolatele týkajících se utkání
Extraligy mužů číslo 061 ze dne 16.12.2019.
USNESENÍ 22/33:
SR ČVS:
a) Jako odvolací orgán odvolání Volejbalového klubu Příbram z.s. ze dne 27.01.2020,
doplněné písemným podáním odvolatele ze dne 19.02.2020, proti rozhodnutí STK ČVS
ze dne 07.01.2020, jímž bylo rozhodnuto o námitkách odvolatele týkajících se utkání
Extraligy mužů číslo 061 ze dne 16.12.2019 podle čl. 31 odst. 1 písm. b) Soutěžního řádu
volejbalu zamítá a napadené rozhodnutí STK ČVS potvrzuje.
b) V souladu s ustanovením článku 31, odstavec 3 platného SŘV poplatek za odvolání
oddílu Volejbalový klub Příbram, z.s. propadá v prospěch ČVS.
c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS ve věci odvolání
Volejbalového klubu Příbram, z.s. všem účastníkům řízení.
T: 18.03.2020
Z: M. LABAŠTA

4. Hlavní body programu 33. zasedání SR ČVS:
01/33 Zajištění činnosti RD mládeže v roce 2020
Písemný materiál:
- Informace o zajištění činnosti RD mládeže v roce 2020;
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.
USNESENÍ 01/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí informace o zajištění činnosti RD mládeže v roce 2020.
02/33
Doporučení a návrh případných řešení vyplývající z Analýzy výsledků a
kontroly systému DataVolley
Informace přednesl P. Juda.
USNESENÍ 02/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí informace přednesené P. Judou.
03/33 Jmenování trenéra RD mužů
Písemný materiál:
- Návrh na jmenování trenéra RD mužů
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.
USNESENÍ 03/33:
SR ČVS:
a) Jmenuje pracovní skupinu ve složení M. Pakosta (předseda), Z. Haník, J. Beneš, M.
Gerža, V. Pečinka, M. Javůrek k dopracování konečného návrhu na jmenování trenéra
RD mužů a ukládá jejímu předsedovi předložit konečný návrh na jmenování trenéra a
členy realizačního týmu na jednání SR.
T: 01.04.2020
Z: M. PAKOSTA
04/33 Zajištění činnosti RD dospělých v roce 2020
Písemný materiál:
- Informace o zajištění činnosti RD dospělých v roce 2020;
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Javůrek.
USNESENÍ 04/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí informace o zajištění RD dospělých v roce 2020.
05/33 Hodnocení ČP mužů a žen 2019/2020
Písemný materiál:
- Hodnocení ČP Mužů a žen 2019/2020;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.
USNESENÍ 05/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí hodnocení Českého poháru mužů a žen 2019/20 předložené STK ČVS.
06/33 Návrh případných změn v soutěžích ČVS
Písemný materiál:
- Návrh změny soutěže 1-M;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.

USNESENÍ 06/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí potřebu prodloužení termínové listiny 1. ligy mužů a závěry z aktivu
organizačních pracovníků této soutěže.
b) Schvaluje rozšíření 1. ligy mužů na 14 družstev od soutěžního období 2020/21
a související úpravu v kvalifikaci o postup do 1. ligy mužů.
c) Ukládá předsedovi STK ČVS informovat účastníky 1. a 2. ligy mužů o přijatém usnesení.
T: 18.03.2020
Z: P. KVARDA
d) Ukládá předsedovi STK ČVS upravit Rozpis kvalifikace o postup do 1. ligy mužů dle
předloženého návrhu.
T: 18.03.2020
Z: P. KVARDA
e) Ukládá předsedovi STK ČVS v případě naplnění kvalifikace o postup do 1. ligy mužů
(alespoň 2 družstvy) upravit Rozpis kvalifikace o postup do 2. ligy mužů
dle předloženého návrhu.
T: 25.03.2020
Z: P. KVARDA
f) Ukládá předsedovi STK ČVS zapracovat závěry z přijatého usnesení do Zásad rozpisu
mistrovských soutěží ČVS 2020/21.
T: 18.03.2020
Z: P. KVARDA
07/33 Odměny rozhodčích pro soutěžní období 2020/2021
Písemný materiál:
- Návrh na odměny rozhodčích pro soutěžní období 2020/2021;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Hudíka.
USNESENÍ 07/33:
SR ČVS:
a) Ukládá předsedovi KR ČVS předložit odměny rozhodčích pro soutěže ČVS na zasedání
SR ČVS v měsíci dubnu 2020 a analyzovat finanční dopady.
T: 01.04.2020
Z: M. HUDÍK
08/33 Sportovní kalendář pro soutěžní období 2020/2021
Písemný materiál:
- Návrh sportovního kalendáře pro soutěžní období 2020/2021;
- Návrh termínového kalendáře pro soutěžní období 2020/2021;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.
USNESENÍ 08/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje Sportovní kalendář pro soutěžní období 2020/2021 zpracovaný a předložený
STK ČVS.
b) Bere na vědomí termínový kalendář pro soutěžní období 2020/2021 zpracovaný
a předložený STK ČVS.
c) Ukládá předsedům AVOK-M, Ž a RM ČVS provést doplnění, kontrolu a případnou
úpravu termínů všech soutěží tak, aby byly eliminovány v maximální možné míře změny
vyhlášených termínů.
T: 15.04.2020
Z: R. MACEK, J. ZEMÁNEK, P. JUDA
d) Ukládá předsedovi STK ČVS dle dodaných podkladů dopracovat termínový kalendář a
předložit jej ke schválení SR ČVS.
T: 06.05.2020
Z: P. KVARDA
e) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválený Sportovní kalendář pro soutěžní
období 2020/2021 na webových stránkách ČVS a zaslat jako podklad k přihláškám do
soutěží oprávněným družstvům a pro informaci KVS.
T: 11.05.2020
Z: P. KVARDA

09/33 Zásady Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období
2020/2021
Písemný materiál:
- Návrh Zásad Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období
2020/2021;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.
USNESENÍ 09/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní
období 2020/2021 dle materiálu předloženého STK ČVS.
b) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválené zásady Rozpisu mistrovských soutěží
ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní období 2020/2021 na webových stránkách ČVS
a zaslat jako podklad k přihláškám do soutěží oprávněným družstvům.
T: 11.05.2020
Z: P. KVARDA
10/33 Zásady ČP dospělých pro soutěžní období 2020/2021
Písemný materiál:
- Návrh Zásad ČP dospělých pro soutěžní období 2020/2021;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.
USNESENÍ 10/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje zásady Rozpisu Českého poháru dospělých pro soutěžní období 2020/2021
dle materiálu předloženého STK ČVS.
b) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválené zásady Rozpisu Českého poháru
dospělých pro soutěžní období 2020/2021 na webových stránkách ČVS a zaslat jako
podklad k přihláškám do soutěží oprávněným družstvům.
T: 11.05.2020
Z: P. KVARDA
11/33 Návrh jubilantů k ocenění ČVS v roce 2020
Písemný materiál:
- Návrh jubilantů k ocenění v roce 2020;
- Návrh seznamu jubilantů z řad významných osobností ČVS pro setkání 07.05.2020;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Hronka.
USNESENÍ 11/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje udělení těchto ocenění ČVS:
- Cena za celoživotní práci v rámci ankety Volejbalista roku 2019/20:
- Medaile Josefa Musila:
- Čestný člen ČVS:
- Medaile Ing. Vladimíra Spirita:
- Čestné uznání ČVS:
b) Schvaluje seznam jubilantů ČVS z řad významných hráčů a trenérů pro jarní setkání
dne 07.05.2020
c) Schvaluje zajištění ubytování ze 07. na 08.05.2020 s možností účasti na Galavečeru
ČVS mimopražským účastníkům setkání jubilantů.
12/33 Příprava porady předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS a 7.
zasedání výboru ČVS
Písemný materiál:
- Návrh programu na 7. zasedání výboru ČVS;

- Návrh jednacího řádu 7. zasedání výboru ČVS;
- Návrh programu porady předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Sloupa.
USNESENÍ 12/33:
SR ČVS:
a) Svolává dle stanov ČVS 7. zasedání výboru ČVS na 08.05.2020.
b) Projednala předložený návrh programu 7. zasedání výboru ČVS a návrh jednacího a
volebního řádu 7. zasedání výboru ČVS.
c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat účastníkům 7. zasedání výboru ČVS
pozvánky s návrhem programu a členům výboru ČVS návrh jednacího a volebního řádu.
T: 20.03.2020
Z: M. LABAŠTA
d) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se porady předsedy ČVS s předsedy
KVS a předsedy odborných komisí dne 07.05.2020 a podat na této poradě informaci o
činnosti komise
T: 07.05.2020
Z: PŘEDSEDOVÉ ODBORNÝCH
KOMISÍ ČVS
13/33 Změna prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS
Písemný materiál:
- Návrh změny č. 11/2020 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici
08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Sloupa.
USNESENÍ 13/33:
SR ČVS:
a) Projednala návrh změny č. 11/2020 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke
směrnici 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS.
b) Schvaluje změnu č. 11/2020 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici
08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS.
c) Schvaluje přílohu č. 10 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici
08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS.
d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS provést na webových stránkách ČVS změnu ve
sbírce směrnic ČVS.
T: 13.03.2020
Z: M. LABAŠTA
14/33 Seznam volitelů, koncept akce a rozpočet Galavečeru ČVS
Písemný materiál:
- Návrh seznamu volitelů ankety „O nejlepší volejbalisty …“;
- Návrh konceptu Galavečeru ČVS;
- Návrh rozpočtu Galavečera ČVS;
- Návrh změny termínu uzávěrky hlasování ankety „O nejlepší volejbalisty …“;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomné F. Kopeckého a L. Kozáčka.
USNESENÍ 14/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje seznam volitelů dle předloženého návrhu.
b) Schvaluje koncept Galavečeru ČVS dle předloženého návrhu.
c) Schvaluje rozpočet Galavečeru ČVS dle předloženého návrhu.
d) Revokuje usnesení č. 8/32/a s následujícím zněním: Schvaluje předložený volební řád
ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2019/2020“ s
harmonogramem zpracování, přičemž uzávěrku hlasování stanovuje na 27.04.2020 ve
23:59 hod.

e)

Ukládá vedoucím jednotlivých úseků předložit před spuštěním hlasování pět
nezávazných nominací v jednotlivých kategoriích ankety doplněných o stručné
odůvodnění či výčet úspěchů.
T: 07.04.2020
Z: M. JAVŮREK, P. JUDA,
O. VLČEK, R. MACEK,
J. ZEMÁNEK, M. HUDÍK

15/33 Jmenování členů Rady mládeže ČVS
Písemný materiál:
- Návrh na jmenování členů Rady mládeže ČVS;
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.
USNESENÍ 15/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí rezignaci R. Malého a D. Pourové na funkci členů RM ČVS.
b) Jmenuje Martina Lepiče, Jana Svobodu, Jiřího Zacha, Elišku Gavalcovou, Radku
Mihaličkovou, Tomáše Sedláčka, Jaroslava Linharta a Luboše Bednáře členy Rady
mládeže ČVS.
c) Schvaluje gesce členů Rady mládeže ČVS dle předloženého návrhu.
d) Ukládá předsedovi RM ČVS zveřejnit složení RM ČVS včetně kontaktních adres na
webových stránkách ČVS.
T: 18.03.2020
Z: P. JUDA
16/33 Mentoři pro mladé a perspektivní rozhodčí
Písemný materiál:
- Návrh mentorů pro mladé a perspektivní rozhodčí;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Hudíka.
USNESENÍ 16/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje seznam mentorů mladých a perspektivních rozhodčích pro rok 2020.
b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS připravit příkazní smlouvy se schválenými mentory.
T: 31.03.2020
Z: M. LABAŠTA
17/33 Přihláška k registraci právnické osoby ze člena ČVS
Písemný materiál:
- Přihláška k registraci právnické osoby za člena ČVS;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Tabaru.
USNESENÍ 17/33:
SR ČVS:
a) Na návrh Registračně matriční komise na základě stanov ČVS článku 5, odst. 1. a
Směrnice o členství v ČVS článku 2, odst. 2. po splnění všech podmínek stanovených
Registračním řádem volejbalu článku 9, odst. 1. až 4. schvaluje přihlášku k registraci
právnické osoby:
- 3203 506
Klub plážového volejbalu Plzeň z.s., 326 00 Plzeň – Koterov,
Chválenická 367/8, IČ: 08772088
- 4201 504
Společně pro lepší město z.s., 405 02 Děčín, Krokova 339,
IČ: 07370229
- 7102 505
Beach Volley Club Olomouc, 779 00 Olomouc – Hejčín,
Jarmily Glazarové 341/5, IČ: 22758771
kterým tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS.

18/33 Zajištění činnosti RD mužů v ParaVolley pro rok 2020
Písemný materiál:
- Informace o zajištění činnosti RD mužů v ParaVolley pro rok 2020;
Písemný materiál přednesl a okomentoval R. Hacaperka.
USNESENÍ 18/33:
SR ČVS:
a) Bere na vědomí informace o zajištění činnosti RD mužů ParaVolley v roce 2020
b) Schvaluje širší nominaci RD muži ParaVolley pro rok 2020
c) Jmenuje realizační tým RD muži ParaVolley pro rok 2020 ve složení:
o Ing. Jan Pleticha – Vedoucí realizačního týmu RD
o Mgr. Kristýna Kůtová – Hlavní trenérka RD
o Bc. Milan Vacek – Asistent trenérky
o Jiří Carba – Asistent trenérky
o Mgr. Milan Beneš – fyzioterapeut
d) Schvaluje účast RD muži ParaVolley na ME skupiny „B“ v červnu 2020 ve Slovinsku.
19/33 Snow volejbal
Písemný materiál:
- Informace o nominaci RD pro ME ve snow volejbalu;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Beneše.
USNESENÍ 19/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje nominaci reprezentačního družstva pro ME ve snow volejbalu 2020
následovně:
• Muži:
Trousil Tadeáš, Pihera František, Mrkous Jan
• Ženy:
Cebáková Ivana, Kulhánková Michaela, Širůčková Anna, Králíková
Magda
b) Schvaluje výši finančního příspěvku na přípravu a výdaje spojené s náklady na účast na
ME ve snow volejbalu 2020 ve výši 20.000,- Kč pro každé družstvo.
20/33 Výjimka na délku praxe pro školení rozhodčích I. třídy
Písemný materiál:
- Návrh na výjimku na délku praxe pro školení rozhodčích I. třídy;
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Hudíka.
USNESENÍ 20/33:
SR ČVS:
a) Schvaluje výjimku z délky praxe pro školení rozhodčích I. třídy, které se bude konat ve
dnech 20.-22.3.2020 pro rozhodčí B. Šmidákovou, Š. Hadrbolcovou, M. Šenkovou, J.
Osvalda a K. Zaiblovou.
5. Informace:
A) Mezinárodní informace – usnesení a-g:
USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
a) Bere předložené informace na vědomí.
b) Schvaluje účast M. Pakosty a M. Labašty na mimořádném Kongresu CEV ve dnech
28.02.-01.03.2020 ve Vídni (AUT). ČVS hradí cestovné, ubytování, zahraniční stravné a
kapesné.
c) Schvaluje účast M. Pakosty na OH v Tokiu (JPN) ve dnech 20.07.-10.08.2020. ČVS hradí
zahraniční stravné a kapesné.

d)
e)
f)
g)

Schvaluje účast M. Pakosty na jednání v Nizozemsku a Belgii v termínu 06.-07.03.2020.
ČVS hradí letenku, ubytování, zahraniční stravné a kapesné.
Schvaluje účast M. Pakosty na jednání v Německu v termínu 13.03.2020. ČVS hradí
cestovné, zahraniční stravné a kapesné.
Schvaluje účast M. Pakosty na jednání ve Švýcarsku v termínu 30.-31.03.2020. ČVS
hradí letenku, ubytování, zahraniční stravné a kapesné.
Schvaluje kandidatury do orgánů FIVB a CEV následovně:
• Marek PAKOSTA
- Správní rada FIVB
• Marek PAKOSTA
- Správní rada CEV
• Marek PAKOSTA
- Beachvolejbalová komise CEV
• Milan LABAŠTA
- Komise rozhodčích CEV
• Ivan IRO
- Pohárová komise CEV

B) Ostatní informace, aktuální informace, různé:
I.
Doplnění listiny e-scorerů ČVS – usnesení H::
USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
h) Schvaluje doplnění listiny e-scorerů ČVS pro soutěžní období 2019/2020 dle
předloženého návrhu.
II.

Olomoucký KVS – usnesení i:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
i) Bere na vědomí informaci o dopise Olomouckého KVS, týkající se výběru LP a následnou
odpověď generální sekretáře ČVS.
III.

Žádost SpŠ a VOŠ Kladno – usnesení j:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
j) Bere na vědomí žádost SpŠ a VOŠ v Kladně ohledně zapůjčení sportovního povrchu.
IV.

Žádost oddílu Volejbalový klub Univerzity Palackého Olomouc, z.s. – usnesení k:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
k) Bere na vědomí žádost oddílu Volejbalový klub Univerzity Palackého Olomouc, z.s.
ohledně zapůjčení Taraflexu.
V.

Výroba značky k výročí 100 let volejbalu – usnesení l:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
l) Pověřuje předsedu ČVS objednáním výroby značky k výročí 100 let volejbalu u
společnosti Dynamo design s.r.o.
VI.

Žádosti na dotační programy VSA – usnesení m-n:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
m) Projednala informaci o podání žádostí na dotace z programu VSA a VSA MD pro rok
2020.

n)

Ukládá generálnímu sekretáři ČVS informovat SR ČVS o rozhodnutí MŠMT k žádostem
o dotace z programu VSA a VSA MD pro rok 2020 a výše poskytnutých dotací zapracovat
do návrhu rozpočtu ČVS pro rok 2020.
T: průběžně
Z: M. LABAŠTA
VII.

Struktura nákladů a příjmů rozpočtů VSA v roce 2019 – usnesení o-p:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
o) Projednala předložený materiál o struktuře nákladů a výdajů VSA pořádaných ČVS v roce
2019.
p) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zapracovat informace o skutečné struktuře nákladů a
příjmů souvisejících s VSA v roce 2019 do čerpání rozpočtu ČVS za rok 2019.
T: 31.03.2020
Z: M. LABAŠTA
VIII.

Informace – usnesení q:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
q) Bere na vědomí předložené informace.
IX.

Informace předsedy ČVS – usnesení r:

USNESENÍ 21/33:
SR ČVS:
r) Schvaluje rozhodnutí, týkající se opatření v souvislosti s koronavirem dle návrhu
předloženého předsedou ČVS následovně:
Nařízení vedení ČVS reagující na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu!
Na základě rozhodnutí a vyhlášení státních orgánů České republiky ze dne 10. 3. 2020, týkající
se opatření vedoucí k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, rozhodla správní rada
ČVS s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00 hodin a to následovně:
• Všechny soutěže ČVS budou probíhat bez účasti diváků, či jiné veřejnosti.
• V soutěžích je nutné zajistit časovou návaznost tak, aby nedošlo pro soutěže volejbalu
(šestkového) k souběhu utkání více než 4 družstev na jednom sportovišti. Všechny
turnaje mládeže (mistrovské a nemistrovské soutěže ČVS) hrané formou turnajů za účasti
více než 4 družstev se odkládají na dobu neurčitou, případně do dalšího rozhodnutí ČVS.
• Soutěže beach volejbalu musí respektovat maximální limit 100 účastníků dané akce, což
zahrnuje hráče, trenéry, rozhodčí, organizátory a ostatní přítomné osoby.
ČVS žádá všechny své členy (fyzické i právnické osoby), aby v rámci svých aktivit zajistili
dodržování a realizaci výše uvedených ustanovení tohoto rozhodnutí.
Dodržení výše uvedených opatření zajistí pořadatel příslušného utkání daný Rozpisem
předmětné soutěže.
Výše uvedená opatření se můžou průběžně aktualizovat na základě rozhodnutí příslušných
orgánů České republiky.
Toto rozhodnutí je závazné i pro soutěže řízené KVS či OVS.
6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání:
Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne 08.04.2020 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program
zasedání bude uveden v pozvánce.
Zapsal: I. Iro

