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ZÁPIS č. 03/09/17 
z 3. zasedání správní rady ČVS dne 13.09.2017 v Jihlavě 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny   
Program: dle pozvánky 
 

Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil předseda ČVS M. Pakosta. V úvodu přivítal členy SR ČVS a omluvil 
neúčast J. Beneše a dřívější odjezd Z. Haníka, J. Diviše, J. Zemánka. Na základě čl. 4, odst. 
7. Organizačního řádu SR ČVS přivítal přizvané hosty – V. Pečinka. 
Dále v úvodu pronesl následující prohlášení: 
Sekretariát ČVS a SR se setkává s množstvím nejrůznějších požadavků na informace ze 
strany p. J. Popelky, které se svým obsahem, formou a termíny v jakých jsou požadovány 
naplňují charakter samoúčelného a svévolného zatěžování sekretariátu a SR ČVS nadměrnou 
administrativou.   Tyto účelové požadavky ze strany p. J. Popelky vytváří objektivní překážky 
v řádném a plynulém fungování sekretariátu a v konečném důsledku i omezenou schopnost 
předsedy ČVS a SR ČVS efektivně řešit pracovní úkoly a věnovat se prioritám ČVS.  Z tohoto 
důvodu takovéto požadavky bude posuzovat SR ČVS a rozhodne konkrétně v jaké podobě, 
jakém rozsahu, kdy a kým budou poskytnuty.  K takovýmto informacím budou členové SR ČVS 
přistupovat jako k informacím výlučně pro členy SR ČVS a mimo jiné budou udržovat jejich 
důvěrný charakter. 
 
Vzápětí pověřil I. Ira administrativním vedením jednání. 
 
1. Aktualizace programu zasedání 
Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 3. zasedání SR ČVS byl 
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.  
 
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 02/07/17 

 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
J. Popelka:  

1) V souvislosti se zápisem přednesl svoje prohlášení: 
K požadavku na podpis obecného prohlášení povinnosti mlčenlivosti jsem poslal email 
M. Pakostovi dne 09.08.2017, kde jsem svoji povinnost mlčenlivost potvrdil a zároveň 
poukázal na to, že mi ostatními členy SR ČVS či výkonnými orgány opakovaně nejsou 
poskytovány informace, čímž pádem nemohu vykonávat svoji funkci s plnou 
odpovědností a žádám tak o nápravu. 

2) Informoval, že v souvislosti s úkolem č. 01/02/f odmítnul převzetí platební karty. 
Zápis č. 02/07/17 byl poté ostatními členy SR ČVS jednomyslně schválen. 
 
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ: 

01/00 a) Ukládá předsedovi ČVS předložit 2. zasedání výboru ČVS návrh na schválení 
AVOK – extraliga mužů (asociace volejbalových klubů mužů ČR) z.s. za 
nástupce Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů. 

 T: listopad 2017    Z: M. PAKOSTA 
 b) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh na zrušení směrnice č. 03/2005 

Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů na 2. zasedání výboru ČVS. 
 T: listopad 2017    Z: J. SLOUP 

02/00 a) Ukládá předsedovi AVOK-M dát stanovy AVOK-extraliga mužů z.s. (Asociace 
volejbalových klubů mužů ČR) do souladu se stanovami ČVS ve smyslu 
připomínky LK ČVS dovětkem: „v rozsahu plynoucích ze stanov ČVS“ v článku 
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6, odstavce 3. stanov AVOK – extraliga mužů z.s. 
          T: 04.10.2017     Z: R. MACEK 
01/01 d) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit přípravu 13. (mimořádné) konference 

ČVS. 
T: 31.10.2017     Z: PŘEDSEDA LK ČVS 

 e) Ukládá generálnímu sekretáři vypracovat Registrační list pro Jihočeský KVS a 
Delimitační protokol tak, aby bylo zajištěno: 
- jaký majetek nabývá Jihočeský KVS, 
- jaké jsou pohledávky Jihočeského KVS, 
- jaké jsou závazky Jihočeského KVS, 
a to vše ke dni 01.07.2017.  
T: 11.10.2017     Z: M. LABAŠTA 

 f) Ukládá generálnímu sekretáři vypracovat Registrační list pro Liberecký KVS a 
Delimitační protokol tak, aby bylo zajištěno: 
- jaký majetek nabývá Liberecký KVS, 
- jaké jsou pohledávky Liberecký KVS, 
- jaké jsou závazky Liberecký KVS, 
a to vše ke dni 01.07.2017.  
T: 11.10.2017     Z: M. LABAŠTA 

 g) Ukládá generálnímu sekretáři vypracovat Registrační list pro Královéhradecký 
KVS a Delimitační protokol tak, aby bylo zajištěno: 
- jaký majetek nabývá Královéhradecký KVS, 
- jaké jsou pohledávky Královéhradecký KVS, 
- jaké jsou závazky Královéhradecký KVS, 
a to vše ke dni 01.07.2017.  
T: 11.10.2017     Z: M. LABAŠTA 

 h) Ukládá generálnímu sekretáři vypracovat Registrační list pro Pardubický KVS a 
Delimitační protokol tak, aby bylo zajištěno: 
- jaký majetek nabývá Pardubický KVS, 
- jaké jsou pohledávky Pardubický KVS, 
- jaké jsou závazky Pardubický KVS, 
a to vše ke dni 01.07.2017.  
T: 11.10.2017     Z: M. LABAŠTA 

i) Ukládá generálnímu sekretáři vypracovat Registrační list pro Moravskoslezský 
KVS a Delimitační protokol tak, aby bylo zajištěno: 
- jaký majetek nabývá Moravskoslezský KVS, 
- jaké jsou pohledávky Moravskoslezský KVS, 
- jaké jsou závazky Moravskoslezský KVS, 
a to vše ke dni 01.07.2017.  
T: 11.10.2017     Z: M. LABAŠTA 

 j) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh směrnice pro hlasování per rollam 
v ČVS a organizační řád sekretariátu ČVS. 
T: 30.09.2017     Z: PŘEDSEDA LK ČVS 

09/01 c) Ukládá mezinárodní komisi ve spolupráci s předsedou ČVS definovat koncepci 
a vize ČVS v oblasti mezinárodních vztahů. 
T: 30.09.2017     Z: M. PAKOSTA, I. IRO 

01/02 g) Ukládá předsedovi ČVS předložit na 2. jednání výboru ČVS návrh na jmenování 
J. Beneše místopředsedou ČVS, návrh na rozšíření počtu členů SR ČVS na 15 
a návrh na jmenování V. Pečinky členem SR ČVS. 
T: 19.11.2017     Z: M. PAKOSTA 

02/02 b) Ukládá místopředsedovi ČVS provedení analýzy stavu IT s možností využití 
nezávislé firmy, která bude obsahovat: 
- VIS 
- Technická administrace webových stránek ČVS 
- Datová úložiště 
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- HW + SW vybavení (technologie a aplikace) 
T: 04.10.2017     Z: J. POPELKA 

15/02 b) Ukládá předsedovi RM ČVS zveřejnit Zásady Rozpisu ČP mládeže pro soutěžní 
období 2017/2018 na webových stránkách ČVS a rozeslat je na jednotlivé KVS. 
T: 30.09.2017     Z: M. PROVAZNÍK 

 
3. Odvolací případy: 
I. Iro informoval o doručeném odvolání pana Jiřího Popelky proti rozhodnutí disciplinární 
komise ČVS ze dne 17.08.2017, č.j. DK/04/17/18, vydanému ve věci pana Milana Labašty. 
Písemné materiály: 

- Návrh OK ČVS ve věci odvolání J. Popelky proti rozhodnutí DK ČVS; 
- Odvolání J. Popelky proti rozhodnutí DK ČVS ze dne 17.08.2017; 
- Rozhodnutí DK ČVS; 

I. Iro také přednesl všechny argumenty, které OK ČVS vzala v úvahu při posouzení tohoto 
případu. 
 
I. Iro informoval o doručeném odvolání Martina Sedláka a potvrzuje rozhodnutí DK ČVS ze 
dne 17.08.2017. 
Písemné materiály: 

- Návrh OK ČVS ve věci odvolání M. Sedláka proti rozhodnutí DK ČVS; 
- Odvolání M. Sedláka proti rozhodnutí DK ČVS ze dne 17.08.2017; 
- Rozhodnutí DK ČVS; 
- Vyjádření rozhodčí P. Luptákové; 

I. Iro také přednesl všechny argumenty, které OK ČVS vzala v úvahu při posouzení tohoto 
případu. 
 
USNESENÍ 28/03: 
SR ČVS: 
a) Jako odvolací orgán odvolání pana J. Popelky proti rozhodnutí disciplinární komise ČVS 

ze dne 17.08.2017, č.j. DK/04/17/18, vydanému ve věci pana Milana Labašty, zamítla bez 
projednání s odkazem na čl. 23 odst. 1 písm. d) Disciplinárního řádu volejbalu (směrnice 
výboru ČVS č. 02/2015 z 1.12.2015), neboť odvolání bylo podáno osobou, jež není 
účastníkem řízení. 
S ohledem na nesprávné poučení obsažené v napadeném rozhodnutí dále SR ČVS vrací 
panu Jiřímu Popelkovi jím uhrazený poplatek za odvolání. 

b) Ve smyslu článku 23, odstavec 1, písmeno b) DŘV nevyhověla odvolání Martina Sedláka 
a potvrzuje rozhodnutí DK ČVS ze dne 17.08.2017, č.j. DK/01/17/18. V souladu s článkem 
23, odstavec 3 platného DŘV poplatek za odvolání propadá v prospěch odvolacího 
orgánu. 

c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS všem účastníkům řízení. 
T: 20.09.2017     Z: M. LABAŠTA 

 
4. Hlavní body programu 3. zasedání SR ČVS: 
01/03 Ochrana důvěrnosti citlivých informací ČVS 
Písemný materiál: 

- Vyjádření předsedy ČVS M. Pakosty; 
- Korespondence mezi předsedou ČVS M. Pakostou a místopředsedou ČVS J. 

Popelkou; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 01/03: 
SR ČVS: 
a) Se usnesla, že veškeré informace projednávané na SR ČVS, včetně podkladů pro jednání 

SR ČVS, vymezuje jako informace důvěrné povahy, pokud v konkrétním případě nebude 
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rozhodnuto SR ČVS nebo předsedou ČVS jinak.  Každý člen SR ČVS je povinen 
ochraňovat důvěrnost těchto informací a není oprávněn je používat k jinému účelu, než k 
němuž mu byly poskytnuty nebo při řádném plnění svých práv a povinností člena SR ČVS. 

 
02/03 Jmenování členů odborných komisí ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování členů odborných komisí ČVS; 
- Návrh předsedy LK ČVS na jmenování členů LK ČVS; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 02/03: 
SR ČVS: 
a) Jmenuje Richarda Wiesnera členem Odvolací komise ČVS (OK ČVS) 
b) Jmenuje Ondřeje Foltýna členem Rady mládeže ČVS (RM ČVS) 
c) Nesouhlasí se jmenováním Petra Voseckého členem Legislativní komise ČVS (LK ČVS) 
d) Jmenuje Richarda Wiesnera členem Legislativní komise ČVS (LK ČVS) 
e) Jmenuje Radu Síně slávy (RSS ČVS) ve složení: Václav KOBLIHA (předseda), Zdeněk 

VRBENSKÝ (sekretář), Milan ČUDA, Jiří EBERT  
f) Jmenuje Tomáše Balcara členem Hospodářské komise ČVS (HK ČVS) 
g) Bere na vědomí rezignaci M. Hudíka na funkci člena KR ČVS. 
h) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zveřejnit složení odborných komisí ČVS na webové 

stránce ČVS. 
T: 20.09.2017     Z: M. LABAŠTA 

 
03/03 Priority ČVS pro jednotlivé gesce na následující funkční období 
Písemný materiál: 

- Návrh priorit ČVS pro jednotlivé gesce na následující funkční období; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 03/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje priority ČVS v těchto oblastech: 

o Extraliga 
o Beachvolejbal 
o reprezentace dospělých 
o minivolejbal a vrcholový mládežnický volejbal 
o pořádání mezinárodních akcí. 

b) Ukládá vydefinovat konkrétní cíle v oblastech uvedených v bodě a). 
T: 04.10.2017     Z: M. PAKOSTA 

 
04/03 Čerpání rozpočtu ČVS k 31.08.2017 
Písemný materiál: 

- Čerpání rozpočtu ČVS k 31.08.2017; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Labaštu.  
 
USNESENÍ 04/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu ČVS k 31.08.2017. 
 
05/03 Organizační a kompetenční schéma ČVS 
Písemný materiál: 

- Organizační a kompetenční schéma ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Labaštu.  
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USNESENÍ 05/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje organizační řád a kompetenční schéma sekretariátu ČVS. 
b) Ukládá generálnímu sekretáři doplnit organizační řád sekretariátu ČVS o kompetenční 

schéma, které bude obsahovat detailní informace týkající se pravomoci a odpovědnosti 
jednotlivých pozic a systému oběhu účetních dokumentů a kontroly. 

T: 01.11.2017    Z: M. LABAŠTA 
c) Ukládá předsedovi LK ČVS dopracovat finální verzi směrnice Organizační řád ČVS a 

předložit jej na zasedání SR ČVS dne 08.11.2017 ke schválení. 
T: 01.11.2017    Z: J. SLOUP 

 
06/03 Zpráva o zajištění činnosti SCM-ČVS pro soutěžní období 2017/2018 
Písemný materiál: 

- Zpráva o zajištění činnosti SCM-ČVS pro soutěžní období 2017/2018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 06/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu o zabezpečení činnosti SCM-ČVS pro soutěžní období 

2017/2018. 
 
07/03 Změna termínového plánu jednání 
Písemný materiál: 

- Návrh na změnu termínového plánu jednání; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta. 
 
USNESENÍ 07/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje změnu plánu jednání ČVS na 2. pololetí 2017: 

 Jednání porady s předsedy – sobota 25.11.2017 v Brně 
 Výbor ČVS – neděle 26.11.2017 v Brně 

b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat změnu termínového plánu jednání na 2. 
pololetí 2017 členům výboru ČVS, SR ČVS, KRK ČVS, sekretariátu ČVS a předsedům 
odborných komisí ČVS. 

T: 20.09.2017     Z: M. LABAŠTA 
 
08/03 Vyhlášení připomínkového řízení ke stanovám ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh změny stanov ČVS; 
- Návrh na vyhlášení připomínkového řízení ke stanovám ČVS. 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Sloupa.  
 
USNESENÍ 08/03: 
SR ČVS: 
a) Projednala návrh nových stanov ČVS předložených Legislativní komisí ČVS. 
b) Jmenovala pracovní skupinu ve složení M. Pakosta (předseda), V. Mařík, Z. Haník, R. 

Macek k dopracování návrhu stanov ČVS. 
c) Ukládá předsedovi pracovní skupiny předložit návrh stanov ČVS LK ČVS k dopracování. 

 T: 27.09.2017     Z: M. PAKOSTA 

09/03 Listiny rozhodčích ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh listiny rozhodčích pro soutěžní období 2017/20018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Zeman.  
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USNESENÍ 09/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje Listiny rozhodčích pro soutěžní období 2017/2018 dle předloženého návrhu. 
 
10/03 Kritéria hodnocení rozhodčích ČVS pro soutěžní období 2017/2018 
Písemný materiál: 

- Kritéria hodnocení rozhodčích ČVS pro soutěžní období 2017/2018; 
- Kritéria hodnocení mezinárodních rozhodčích ČVS pro soutěžní období 2017/2018; 
- Sazebník srážek KR ČVS pro soutěžní období 2017/2018; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Zeman.  
 
USNESENÍ 10/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje Kritéria hodnocení rozhodčích pro soutěžní období 2017/2018 dle 

předloženého návrhu. 
 
11/03 Hodnocení účasti ve Světové lize mužů 
Písemný materiál: 

- Hodnocení účasti ve Světové lize mužů; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Novotného.  
 
USNESENÍ 11/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu M. A. Falasci o účasti ve Světové lize mužů 2017 
 
12/03 Hodnocení účasti v Grand Prix žen 
Písemný materiál: 

- Hodnocení účasti v Grand Prix žen; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Novotného.  
 
USNESENÍ 12/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu Z. Pommera o účasti v Grand Prix žen 2017. 
 
13/03 Hodnocení MS hráčů do 21 let 
Písemný materiál: 

- Hodnocení MS hráčů do 21 let; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro. 
 
USNESENÍ 13/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí hodnocení MS hráčů do 21 let. 
 
14/03 Úprava Statutu SCM a ČpS a Statutu odborných komisí ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na úpravu Statutu SCM a SpS; 
- Návrh na úpravu Statutu odborných komisí ČVS 

Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 14/03:                        
SR ČVS: 
a) Schvaluje koncept změn Statutu odborných komisí ČVS (speciálně změn v náplni Rady 

mládeže, Úseku mládeže a vzdělávání a v postavení Trenérsko-metodické komise). 
b) Schvaluje koncept změn příloh č.1 a 2 ke směrnici 17/2012 Statut sportovních středisek a 

sportovních center mládeže ČVS. 
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c) Ukládá předsedovi ÚMV ČVS předložit koncept změn Statutu odborných komisí ČVS a 
koncept změn příloh č.1 a 2 ke směrnici 17/2012 Statut sportovních středisek a 
sportovních center mládeže ČVS legislativní komisi ČVS ke konečnému zpracování. 

T: 20.09.2017     Z: P. JUDA 
 
15/03 Dotace SCM a SpS 
Písemný materiál: 

- Návrh na rozdělení dotací pro SCM a SpS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 15/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje dotace oddílům SCM a SpS včetně motivačních dotací pro 2. polovinu roku 

2017 podle předložených návrhů, vyjma motivační dotace pro dívky za RD 2000/01, kde 
není plně zhodnocena účast na VT této kategorie. 

 
16/03 Jmenování trenérů 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování trenérů beachvolejbalu; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 16/03: 
SR ČVS: 
a) V souladu se směrnicí ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 

školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.2, písm. a) a jejího prováděcího předpisu „Školení 
trenérů v ČVS“ po splnění podmínek stanovených v článku 2, odst. 2., 2.1 jmenuje: 
Mgr. Gabrielu Kozmík TOMÁŠEKOVOU, JUDr. Jana HUMPLÍKA, Karolínu 
HAMANOVOU, Tomáše MAŠÍNA, Jiřího HUMPOLCE, Jana ŽÍDKA, Davida PARISE, 
Michaelu ŠMEJCKOU, Michaela HADRAVU, Veroniku BÁRTOVOU, Jana ZACHARIÁŠE, 
Ing. Dianu ŽOLNERČÍKOVOU, Martinu JAKUBŠOVOU, Karolínu VLÁŠKOVOU, Radka 
VOŠTIŇÁKA, Mgr. Ivu CEBÁKOVOU a Veroniku RAŠKOVOU trenéry beachvolejbalu. 

 
17/03 Hodnocení národního finále vesnických družstev 
Písemný materiál: 

- Hodnocení národního finále vesnických družstev; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Hronka.  
 
USNESENÍ 17/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí hodnocení národního finále vesnických družstev. 
 
18/03 Parametry vyhodnocování žádostí o podporu projektů KVS 
Písemný materiál: 

- Návrh systému vyhodnocování žádostí o podporu projektů KVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 18/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje vyhodnocování a rozdělování prostředků určených na podporu projektů 

mládeže v úrovni krajů do dvou částí.   
- Řízení a rozvoj soutěží a členské základny – příjemcem KVS 
- Zlepšování indikátorů mládeže – příjemcem oddíl 

Podmínkou pro vyhodnocení žádosti oddílem je tzv. Pasportizace oddílů 
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b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS vyhotovit jednotnou tabulku pro pasportizaci oddílů, 
zajistit komunikační kanál (záložku) na webových stránkách ČVS s detailními informacemi 
a parametry a podporu ze strany sekretariátu při administraci žádostí/pasportizaci. 

T: 30.09.2017    Z: M. LABAŠTA 
 
19/03 Teze na vytvoření marketingové strategie a medializace (PR) ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na vypracování strategie značky a komunikace ve spolupráci se společností 
RAUL; 

- Ukázka vypracování strategie značky a komunikace ve spolupráci se společností 
RAUL; 

- Časový výhled vypracování strategie značky a komunikace ve spolupráci se 
společností RAUL; 

- Rozpočet na vypracování strategie značky a komunikace ve spolupráci se společností 
RAUL; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 19/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje vypracování strategie značky a komunikace ve spolupráci se společností RAUL 

dle předloženého návrhu. 
b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít objednávku na firmu RAUL pro vypracování 

strategie značky a komunikace. 
T: 20.09.2017     Z: M. LABAŠTA 

 
20/03 Analýza stavu IT 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování pracovní skupiny na revitalizaci systému VIS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval J. Popelka.  
 
USNESENÍ 20/03: 
SR ČVS: 
a) Jmenuje pracovní komisi k revitalizaci VIS ve složení I. Iro (předseda), J. Carba, J. 

Kmoníček, J. Šritter (dodavatel).  Dále bude tato komise doplněna o nezávislého externího 
konsultanta v oblasti IT (technická oponentura hájící zájmy ČVS). 

 
21/03 Koncept etického kodexu pro členy orgánů ČVS a osoby spolupracující s ČVS, 
případně všech členů ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh etického kodexu ČVS; 
- Návrh změny DŘV ČVS; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval J. Popelka.  
 
USNESENÍ 21/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje koncept etického kodexu ČVS. 
b) Ukládá předsedovi LK ČVS dopracovat finální verzi směrnice Etický kodex ČVS a 

předložit jej na zasedání výboru ČVS dne 26.11.2017 ke schválení. 
T: 26.11.2017     Z: J. SLOUP 

 
22/03 Výběrová řízení na pořádání finálových turnajů soutěží řízených STK ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na pořadatele Final Four CP-Z; 
- Návrh na pořadatele M-CR-ZCI; 
- Návrh na pořadatele M-CR-ZKY; 
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Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 22/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí předložené nabídky do vyhlášených výběrových řízení. 
b) Schvaluje za pořadatele: 

 Final Four CP-Z:  Volejbalový klub Královo Pole, z.s. 
 finálového turnaje M-CR-ZCI:  TJ Slavia Hradec Králové, z.s. 
 finálového turnaje M-CR-ZKY:  Volejbalový klub Královo Pole, z.s. 

c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS informovat přihlášené žadatele o přijatém usnesení. 
T: 20.09.2017     Z: M. LABAŠTA 

d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zaslat před konáním akcí pověřeným pořadatelům 
dotace dle ustanovení Rozpisu. 

T: dle konání akcí    Z: M. LABAŠTA 
e) Předsedovi STK ČVS opětovně rozeslat výběrová řízení na pořádání finálového turnaje 

EX-JRI, EX-KTI a Final Four CP-M zejména dotčeným družstvům a zveřejnit je na 
webových stránkách ČVS. 

T: 30.09.2017     Z: P. KVARDA 
 
23/03 Změna Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období 
2017/2018 
Písemný materiál: 

- Návrh na Změnu „Rozpisu …“ připravený AVOK-M; 
- Návrh na Změnu „Rozpisu …“ připravený AVOK-Z; 
- Návrh na Změnu „Rozpisu …“ připravený RM ČVS; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 23/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje předložené úpravy a doplnění Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a 

mládeže 2017/18 (dále jen „Rozpis“). 
b) Schvaluje změny termínů v soutěžích mládeže takto: 

 turnaj EX-KKY  z 21.-22.04.2018 na 17.-18.03.2018 
 turnaj EX-JKY  ze 14.-15.04.2018 na 24.-25.03.2018 
 Finále EX-JKY  z 25.-29.04.2018 na 04.-08.04.2018 

c) Ukládá předsedovi STK ČVS aktualizovat termínový kalendář a Rozpis mistrovských 
soutěží dospělých a mládeže 2017/18, zveřejnit jej na webu ČVS a informovat o přijatém 
usnesení dotčená družstva. 

T: 20.09.2017     Z: P. KVARDA 
d) Ukládá předsedovi KR ČVS rozeslat aktualizovanou verzi Rozpisu rozhodčím listiny „A“ a 

delegátům listiny „A“. 
T: 20.09.2017     Z: P. ZEMAN 

e) Jmenuje pracovní komisi ve složení M. Provazník (předseda), P. Juda, J. Zach 
k dopracování termínů finálových turnajů EX-JRI a EX-KTI. 

f) Ukládá předsedovi pracovní komise předložit STK ČVS konečný návrh termínů finálových 
turnajů EX-JRI a EX-KTI. 

T: 27.09.2017     Z: M. PROVAZNÍK 
 
24/03 Možnosti a podmínky pojištění odpovědnosti členů SR ČVS jako statutárního 
orgánu ČVS 
Informace k tomuto bodu přednesl M. Pakosta. 
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USNESENÍ 24/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí informace, že UNIQA není schopna daný produkt nabídnout. 
b) Ukládá generálnímu sekretáři oslovit další pojišťovny, případně ČUS k dodání nabídky na 

pojištění odpovědnosti členů SR ČVS jako statutárního orgánu ČVS. 
T: 20.09.2017     Z: M. LABAŠTA 

 
25/03 Podmínky založení nadačního fondu ČVS 
Písemný materiál: 

- Podmínky založení nadačního fondu; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Labaštu.  
 
USNESENÍ 25/03: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí podmínky založení nadačního fondu ČVS. 
b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS založit nadační fond ČVS za účelem financování 

projektů v sociální oblasti. 
T: 11.10.2017     Z: M. LABAŠTA 

 
26/03 Jmenování členů OV ME hráčů do 18 let 
Písemný materiál: 

- Návrh na složení OV ME hráčů do 18 let; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 26/03: 
SR ČVS: 
a) Jmenuje členy organizačního výboru ME hráčů do 18 let následovně: 

Milan LABAŠTA – Předseda OV, Finance 
Roman MACEK – Místopředseda OV, Místní personál 
Ivan IRO – Soutěžní ředitel 
Eva BAUEROVÁ – Manažerka pro ubytování a stravu 
Dušan GERŽA – Manažer pro SH 
Stanislav VILÍMEK – Manažer dopravy 
Lukáš KOZÁČEK – Manažer pro press a marketing a akreditace 

 
27/03 Turnaj Světové série FIVB v beachvolejbalu 
Písemný materiál: 

- Návrh na pořádání turnaje Světové série v beachvolejbalu; 
- Parametry turnaje Světové série v beachvolejbalu; 
- Finanční analýza turnaje Světové série v beachvolejbalu; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 27/03: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje žádost o přidělení pořádání turnaje světové série FIVB v beachvolejbalu 

v kategorii 3* pro soutěžní ročník 2018 a následující ročník. Místo bude určeno po 
vyhodnocení podmínek spojených s organizací akce. 

b) Ukládá předsedovi ČVS podepsat přihlášku na pořádání turnaje Světové série 
v beachvolejbalu a uzavřít příslušné smlouvy. 

T: 30.09.2017    Z: M. PAKOSTA 
 
5. Informace: 
A) Mezinárodní informace: 

- Písemný materiál okomentoval I. Iro: usnesení a-g 
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B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 
a) Úprava návrhů na zlepšení služby DataVideo v Extralize mužů a žen: usnesení h 
b) Návrhy předsedy ČVS M. Pakosty: usnesení i-o 
c) Přístup k informacím: usnesení p 
d) Dotace pořadatelům mládežnických turnajů ČVS: usnesení q 
e) Programová konference mládeže: usnesení r-s 
f) Zrušení jmenování trenérů I. třídy R. Macha, V. Maška, J. Rejmana: usnesení t-v 
g) Žádosti o snížení poplatků: usnesení w-x 
h) Informace z AVOK-M: usnesení y 
i) Dotazy vznesené J. Popelkou: usnesení z 
j) Zakládání smluv do registru smluv: usnesení aa 
k) M-ČR v beachvolejbalu 
l) Informace z KR ČVS 

 
USNESENÍ 28/03: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
b) Schvaluje přihlášky družstev mužů a žen na ME 2019. 
c) Schvaluje přihlášky družstev juniorů (hráči do 20 let) a juniorek (hráčky do 19 let) na ME 

2018. 
d) Pověřuje předsedu ČVS případným podepsáním přihlášky na pořádání kvalifikačního 

turnaje ME hráčů do 20 let a hráček do 19 let (26.-29.04.2018). 
e) Bere na vědomí informaci o možném pořadatelství skupiny ME žen 2019. 
f) Ukládá předsedovi ČVS a generálnímu sekretáři ČVS provést kroky vedoucí ke zjištění 

podmínek této kandidatury. 
T: 31.10.2017    Z: M. PAKOSTA, M. LABAŠTA 

g) Pověřuje předsedu ČVS případným podepsáním přihlášky na účast družstev mužů a žen 
v Challenger League nebo Diamond League podle výsledků jednání. 

h) Schvaluje úpravu opatření na zlepšení služby DataVideo v EX-M a EX-Z dle předloženého 
návrhu. 

i) Schvaluje úhradu nákladů spojených s pohřbem Josefa Musila ve výši cca 40.000,- Kč.  
j) Schvaluje převedení marketingových práv ČVS na společnost Český Volejbalový Svaz 

s.r.o., jejíž 100% vlastníkem je ČVS. 
k) Ukládá generálnímu sekretáři připravit smlouvu o převedení marketingových práv ČVS na 

společnost Český volejbalový svaz s.r.o. a zajistit její podpis. 
T: 15.09.2017                     Z: M. LABAŠTA 

l) Ukládá uspořádat seminář pro představitele KVS a oddílů na téma dotace. 
T: 31.10.2017                     Z: M. LABAŠTA, V. MAŘÍK 

m) Schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč pořadateli M-ČR v beachvolejbale 
2017 BeachClub Strahov.  

n) Ukládá Generálnímu sekretáři připravit smlouvy na poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- 
Kč pořadateli M-ČR v beachvolejbale 2017 BeachClub Strahov a uhradit tento příspěvek. 

T: 30.09.2017                     Z: M. LABAŠTA 
o) Schvaluje navýšení cílové prémie RD mužů za konečné 7. místo na ME v Polsku z 500 

tis na 600 tis. 
p) Z důvodu zajištění plynulého provozu sekretariátu ČVS a omezení nadměrné a 

samoúčelné administrativy schvaluje, že požadavky členů SR ČVS na informace projdou 
posouzením SR ČVS jak budou poskytnuty, kdy a v jaké formě.  K takovýmto informacím 
budou členové SR ČVS přistupovat jako k informacím výlučně pro členy SR ČVS a mimo 
jiné budou udržovat jejich důvěrný charakter. 

q) Schvaluje vyplacení dotací pořadatelům mládežnických turnajů dle předloženého návrhu. 
r) Schvaluje termín programové konference mládeže na 16.-17.11.2017 a podporu 

zástupcům oddílů, kteří nejsou v SpS a SCM ve formě úhrady ubytování, stravování a 
cestovních náhrad ve výši 2. třídy veřejné dopravy pro jednoho zástupce/oddíl. 
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s) Ukládá předsedovi RM ČVS předložit závěry Programové konference mládeže na jednání 
SR ČVS dne 13.12.2017. 

T: 06.12.2017                     Z: M. PROVAZNÍK 
t) Nesouhlasí se zjištěními KRK ČVS a domnívá se, že SR ČVS má právo rozhodnout ve 

věcech, které se týkají „diplomovaných trenérů“ v souladu s ustanovením čl. 3 směrnice 
č. 08/2011 ve znění směrnice 03/2016, neboť všichni jmenovaní dokončili nebo aspoň 
zahájili studium FTVS obor trenér volejbalu před platností výše uvedeného předpisu a 
následného prováděcího předpisu k této směrnici. Současně v souladu s ustanovením 
Stanov ČVS je SR ČVS oprávněná rozhodovat ve věcech, které jsou řešeny Prováděcím 
předpisem ČVS schváleným SR ČVS a zvláště ve věcech, které nejsou tímto prováděcím 
předpisem řešeny, ale jsou obecně řešeny „Směrnicí“ ČVS (čl. 3 Směrnice 08/2011 ve 
znění 03/2016) 

u) Ukládá předsedovi LK ČVS provést výklad ve vztahu ke stanovám ČVS, k postupu SR 
ČVS v oblasti rozhodování, které jsou řešeny „prováděcím předpisem SR ČVS“ a 
především v případech, kdy tento prováděcí předpis to neřeší a obecně je v základní 
směrnici uznáno respektování předchozích ustanoveních již zrušených částí předpisu 
(diplomovaní trenéři, přiznání trenérské I pro absolventy FTVS oboru trenér volejbalu). 
Také posouzení obecné, tj. zda SR ČVS má právo rozhodovat o výjimkách či 
ustanoveních ad hoc, které spadají do její kompetence prováděcím předpisem, ale nejsou 
tímto předpisem řešené. 

T: 04.10.2017                     Z: J. SLOUP 
v) Ukládá předsedovi LK ČVS navrhnout způsob nápravy situace s podnětem V. Tabary, 

týkající se udělení kvalifikace trenérů I. třídy. 
T: 04.10.2017                     Z: J. SLOUP 

w) Neschvaluje snížení poplatku za přestup hráčů TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou do TJ 
Lokomotiva Liberec. 

x) Schvaluje odpuštění poplatků za změnu termínů utkání předloženou Volejbal Brno, a.s.. 
y) Ukládá generálnímu sekretáři posoudit možnost vyplácení podpory pro účast v 

pohárových soutěžích CEV v souladu s dotačními tituly pro daný rok. 
T: 04.10.2017                     Z: M. LABAŠTA 

z) Ukládá místopředsedovi ČVS J. Popelkovi předložit své požadavky v písemné podobě 
pro následující jednání SR ČVS. 

T: 04.10.2017                     Z: J. POPELKA 
aa) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS vyžádat z MŠMT informaci a prověřit povinnosti při 

zakládání smluv mezi poskytovatelem dotace (svaz) a příjemcem (oddíl) do veřejného 
registru smluv. 

T: 04.10.2017                     Z: M. LABAŠTA 
 

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 
Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne 11.10.2017 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce. 
 
Zapsala: I. Iro 


