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ZÁPIS č. 08/02/18 
z 8. zasedání správní rady ČVS dne 14.02.2018 v Praze 

 
 

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, J. Zemánka a Z. Haníka, pozdější příjezd M. Gerži.  
 
Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu SR ČVS přivítal přizvané hosty (V. Pečinka). 
 
M. Pakosta pověřil I. Ira administrativním vedením jednání. 
 
1. Aktualizace programu zasedání 
Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 8. zasedání SR ČVS byl 
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.  
 
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 07/01/18 

 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
Zápis č. 07/01/18 schválen bez připomínek jednomyslně. 
 
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ: 

01/00 a) Ukládá předsedovi ČVS předložit 3. 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: 13.05.2018     Z: M. PAKOSTA 
 b) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh na zrušení směrnice č. 03/2005 

Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů na 3. zasedání výboru ČVS. 
 T: 13.05.2018     Z: J. SLOUP 

08/05 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 dle doporučení závěrů firmy Ernst & Young. 
T: 28.02.2018     Z: M. LABAŠTA 

15/06 d) Ukládá místopředsedovi ČVS aktualizovat Přílohu č. 4 Seznam školitelů pro 
školení trenérů volejbalu prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke 
směrnici 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS. 
T: 07.03.2018     Z: Z. HANÍK 

28/06 k) Jmenuje pracovní skupinu ve složení: M. Pakosta (předseda), J. Sloup, M. 
Labašta, V. Mařík, P. Zeman k zpracování návrhu na úpravu výše licenčních 
příspěvků definující podmínky členství a zániku členství a ukládá jejímu 
předsedovi předat požadované parametry na úpravu příslušné směrnice LK 
ČVS k dopracování.  
T: 15.02.2018     Z: M. PAKOSTA 

 l) Ukládá generálnímu sekretáři vytvořit popis platových pásem a jednotkových 
cen pozic ve struktuře ČVS. 
T: 28.02.2018     Z: M. LABAŠTA 

03/07 a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na sestavení Sportovního 
kalendáře ČVS 2018/2019 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky 
nejpozději do 15. 2. 2018. 
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T: 15.02.2018     Z: M. JAVŮREK, M. PROVAZNÍK, 
             J. ZACH, P. JUDA, R. MACEK, 
           P. GOGA 

 b) Ukládá předsedovi STK ČVS předložit ke schválení zpracovaný Sportovní 
kalendář ČVS 2018/2019 na zasedání SR ČVS dne 7. 3. 2018. 
T: 07.03.2018     Z: P. KVARDA 

04/07 a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu 
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019 zaslat předsedovi 
STK ČVS podklady a připomínky na jeho úpravy, a to nejpozději do 15. 2. 2018. 
T: 15.02.2018     Z: M. JAVŮREK, M. PROVAZNÍK, 
            J. ZACH, P. JUDA, 
            R. MACEK, P. GOGA, 
            PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ ČVS 

 b) Ukládá předsedovi STK ČVS předložit zásady Rozpisu mistrovských soutěží 
ČVS dospělých a mládeže 2018/2019 na zasedání SR ČVS dne 7. 3. 2018. 
T: 07.03.2018     Z: P. KVARDA 

05/07 c) Ukládá F. Kopeckému pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2018 sestavit dle 
volebního řádu vyhlášené ankety jmenovitý seznam volitelů jednotlivých 
kategorií. 
 T: 28.02.2018     Z: F. KOPECKÝ 

 d) Ukládá L. Kozáčkovi připravit pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2018 
jmenovitý seznam 15 novinářů a 2 náhradníky (volitelů vyhlášené ankety). 
 T: 28.02.2018     Z: L. KOZÁČEK 

 f) Ukládá F. Kopeckému připravit pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2018 
koncept společenské akce Galavečera ČVS a její rozpočet. 
T: 28.02.2018     Z: F. KOPECKÝ 

07/07 c) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh změny přílohy č. 1 Smluvní 
požadavky SpSB ke směrnici č. 20/2015 Statut sportovních středisek 
beachvolejbalu a návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky VSCB ke 
směrnici č. 25/2015 Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu na 3. 
zasedání výboru ČVS. 
T: 13.05.2018     Z: J. SLOUP 

 
3. Odvolací případy: 
Žádný odvolací případ nebyl předložen. 
 
4. Hlavní body programu 8. zasedání SR ČVS: 
01/08 Souhrnná zpráva o metodické činnosti za rok 2017 
Písemný materiál: 

- Zpráva o metodické činnosti za rok 2017; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 01/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu o metodické činnosti za rok 2017. 
 
02/08 Mládežnické reprezentace v roce 2018 
Písemný materiál: 

- Zpráva o stavu a akcích mládežnických reprezentací pro rok 2018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 02/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu o stavu a akcích mládežnických reprezentací pro rok 2018. 
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03/08 Návrh řešení pro uvolnění hráčů na ME U-18 a K-ME U-20 
Písemný materiál: 

- Návrh řešení pro uvolnění hráčů na ME U-18 a K-ME U-20; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 03/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu "Návrh řešení problémů pro uvolnění hráčů na ME U-18 a K-ME 

U-20 
b) Schvaluje přesunutí termínu finálového turnaje EX-KTI na 15.-18.3.2018 jehož 

pořadatelem bude oddíl Green Volley Beskydy, z.s. 
c) Ukládá předsedovi STK ČVS informovat o změně termínu finálového turnaje EX-KTI 

všechny družstva. 
T: 21.02.2018     Z: P. KVARDA 

 
04/08 Analýza výsledků a kontrola funkčnosti systému DataVolley 
Písemný materiál: 

- Analýza výsledků a kontrola funkčnosti systému DataVolley; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného Z. Sklenáře.  
 
USNESENÍ 04/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí analýzu výsledků a kontrolu funkčnosti systému DataVolley. 
 
05/08 Medializace ČVS v roce 2017 a výhled do roku 2018 
Písemný materiál: 

- Zpráva o medializaci ČVS v roce 2017 a výhled do roku 2018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Carbu.  
 
USNESENÍ 05/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí informace o medializaci ČVS za rok 2017 a její výhled do roku 2018. 
 
06/08 Konkrétní návrhy dle VIII. Programové konference mládeže 
Písemný materiál: 

- Návrhy na změny předpisů ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Provazník.  
 
USNESENÍ 06/08: 
SR ČVS: 
a) Ukládá předsedovi LK ČVS projednat návrhy na změny předpisů ČVS vzešlé z VIII. 

Programové konference mládeže. 
T: 31.03.2018     Z: J. SLOUP 

b) Ukládá prověřit možnost realizace elektronických soupisek přes systém VIS. 
T: 07.03.2018     Z: I. IRO 

 
07/08 Návrh volebního řádu ankety „O nejlepší volejbalisty…“ 
Písemný materiál: 

- Návrh volebního řádu ankety „O nejlepší volejbalisty…“; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného F. Kopeckého. 
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USNESENÍ 07/08: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje volební řád ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 

2017/2018“ dle písemně předloženého návrhu. 
 
08/08 Změna Stanov ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh změny Stanov ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Sloupa.  
 
USNESENÍ 08/08: 
SR ČVS: 
a) Projednala návrh nových stanov ČVS předložených legislativní komisí ČVS. 
b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zveřejnit návrh nových stanov ČVS na webových 

stránkách ČVS a zaslat je krajským volejbalovým svazům a asociacím ČVS s celostátní 
působností. 

T: 16.02.2018     Z: M. LABAŠTA 
 
09/08 Finanční pásmo odměn předsedům odborných komisí ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh finančního pásma odměn předsedům odborných komisí ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta. 
 
USNESENÍ 09/08: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje finanční pásmo odměn předsedům odborných komisí ČVS v rozmezí 0,- Kč až 

60.000,- Kč ročně. 
 
10/08 Žádost J. Lébla o zaslání písemných podkladů k jednání SR ČVS 
Písemný materiál: 

- Žádost J. Lébla o zaslání písemných podkladů k jednání SR ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 10/08: 
SR ČVS: 
a) Žádosti pana Jakuba Lébla ze dne 12.1.2018, kterou SR ČVS požádal o poskytnutí 

písemných materiálů projednaných ve SR ČVS pod bodem 7/07, se nevyhovuje. 
Odůvodnění: Pod uvedeným bodem byly SR ČVS projednány návrhy změn směrnic ČVS, 
které však nebyly doposud schváleny a jedná se proto pouze o pracovní materiál, který je 
aktuálně dále zpracováván (byl předán k návrhu změn předsedovi LK ČVS). Distribuci 
takového předběžného návrhu mezi členskou základnu či jeho zpřístupnění osobám mimo 
SR ČVS považuje SR ČVS za předčasné, resp. v tuto chvíli za nevhodné, neboť taková 
distribuce by mohla vyvolat nesprávné interpretace a mylné chápání takto zpřístupněného 
materiálu jako verze odsouhlasené SR ČVS. 

b) Žádosti pana Jakuba Lébla ze dne 12.1.2018, kterou SR ČVS požádal o poskytnutí 
písemných materiálů projednaných ve SR ČVS pod bodem 8/07, se nevyhovuje 
Odůvodnění: Pod uvedeným bodem byly SR ČVS projednány parametry a podmínky, 
které budou následně zapracovány do smluv beachvolejbalových dvojic a členů 
realizačního teamu.  Poskytnutí informace o výši odměn či příspěvků členům realizačního 
týmu či hráčům třetím osobám bez výslovné opory takového postupu ve směrnicích ČVS 
by mohlo zakládat podezření z neoprávněného nakládání s osobními údaji dotčených 
osob.  Distribuci takovýchto pracovních materiálů mezi členskou základnu či jeho 
zpřístupnění osobám mimo SR ČVS a mimo dotčené osoby nepovažuje SR ČVS za 
vhodné.  SR ČVS takové informace poskytne orgánům ČVS k tomu oprávněným vnitřními 
směrnicemi ČVS na jejich žádost.   
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c) Žádosti pana Jakuba Lébla ze dne 12.1.2018, kterou SR ČVS požádal o poskytnutí 
písemných materiálů projednaných ve SR ČVS pod bodem 16/07, se nevyhovuje. 
Odůvodnění: Pod uvedeným bodem byly odsouhlaseny odměny předsedům odborných 
komisí ČVS, tedy finanční plnění poskytované ze strany ČVS konkrétním fyzickým 
osobám. Poskytnutí informace o výši odměn přiznané jednotlivým předsedům odborných 
komisí ČVS, tedy osobám konkrétně určeným, třetím osobám bez výslovné opory 
takového postupu ve směrnicích ČVS by mohlo zakládat podezření z neoprávněného 
nakládání s osobními údaji dotčených předsedů odborných komisí. SR ČVS takové 
informace poskytne orgánům ČVS k tomu oprávněným vnitřními směrnicemi ČVS na jejich 
žádost.    

 
11/08 Analýza systému VIS 
Písemný materiál: 

- Analýza systému VIS zpracovaná firmou APEX solutions s.r.o.; 
- Přehled průběhu prací zpracovaný firmou Satoya s.r.o.; 
- Odhadovaný rozsah prací firmy Satoya s.r.o. 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro.   
 
USNESENÍ 11/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí analýzu systému VIS zpracovanou firmou Apex solutions s.r.o. 
b) Bere na vědomí informaci o průběhu prací ze strany firmy Satoya s.r.o. a odhadovaný 

rozsah prací. 
c) Schvaluje uzavření rámcové smlouvy s firmou Satoya s.r.o. na celkovou revitalizaci 

systému VIS a ukládá předsedovi ČVS uzavřít předmětnou smlouvu s firmou Satoya s.r.o. 
T: 28.02.2018     Z: M. PAKOSTA 

 
12/08 UNIQA M-ČR ve snowvolejbalu 
Písemný materiál: 

- Informace o UNIQA M-ČR ve snowvolejbalu; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš.  
 
USNESENÍ 12/08: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí „Snowvolejbal“ jako nový sport v rámci ČVS a pověřuje ÚBV ČVS 

vedením agendy k tomuto sportu. 
b) Na základě přijetí nového sportu do agendy ÚBV ČVS schvaluje navýšení předběžného 

rozpočtu ÚBV ČVS o 130 tis. Kč na podporu turnaje MČR ve Snowvolejbalu. 
 
13/08 Konkrétní systém fungování reprezentace ČR v BV v roce 2018 
Písemný materiál: 

- Návrh konkrétního systému fungování reprezentace ČR v BV v roce 2018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš.  
 
USNESENÍ 13/08: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje „Konkrétní systém fungování reprezentace ČR v BV v roce 2018, složka: 

dospělí“ 
b) Jmenuje členy realizačního týmu následovně: 

 Manažer reprezentace ČR v BV dospělých: J. Dumek, a to bez ohledu na jeho 
zapojení do projektu jako hráče, v případě, že bude trenérem do reprezentace ČR 
v BV nominován, 

 Manažer reprezentace mládeže: L. Vinter 
 Hlavní trenérka reprezentace ČR v BV mužů: L. Háječková, 
 Kondiční trenér reprezentace ČR v BV mužů: P. Horn, 
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c) V souladu se směrnicí č. 24/2014 – změna 02/2017 „Reprezentace České republiky 
v beachvolejbalu“  článku 1 odst. 2.3 na návrh vedoucího ÚBV a po schválení SR ČVS 
jmenuje předseda ČVS reprezentanty ČR v BV: 
 ve třídě „Olympijský beachvolejbalový tým“: M. Sluková – B. Hermannová a K. 

Kolocová – M. Kvapilová, 
 ve třídě „A“: O. Perušič, D. Schweiner,  
 ve třídě „B1“: M. Bonnerová, Ś. Nakládalová, E. Davidová, A. Olivová, M. 

Maixnerová, M. S. Štochlová, T. Kotlasová, D. Resová, 
pod podmínkou uzavření reprezentační smlouvy do 28.2.2018. 
Ostatní členové reprezentace mužů budou doplněni na doporučení reprezentační trenérky 
na březnovém zasedání SR ČVS. 

d) Schvaluje „Partnerské areály reprezentace ČR v BV“ pro rok 2018: Beachclub Strahov, 
z.s. a SK HAMR, z.s..  

e) Schvaluje vznik Trenérské rady ABV a jmenuje její členy následovně: M. Džavoronok, L. 
Chalupa, P. Šafář -, P. Krč, M. Provazník, R. Vorálek, L. Vinter, P. Beneš, O. Vlček.  

f) Schvaluje nominační kritéria, v souladu se zápisem z prvního zasedání TR BV. 
 
14/08 Přihláška k registraci právnické osoby za člena ČVS 
Písemný materiál: 

- Přihlášky k registraci právnických osob za člena ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Tabaru. 
 
USNESENÍ 14/08: 
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: 
- 5302 501 Beachpoint z. s., 530 06 Pardubice – Staré Čívice, Přeloučská 

395; IČ: 06633382  
- 6404 505 TJ Lokomotiva Břeclav volejbalový oddíl, pobočný spolek, 

690 02 Břeclav, Veslařská 2753/1a; IČ: 06398570   
 kterým tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS. 
b) Ukládá předsedovi LK ČVS projednat, zda přihláška: 

- 1006 995 Česká asociace beachvolejbalových klubů, z.s., 140 00 Praha 
4 - Krč, Horáčkova 1213/21; IČ: 04175433 

 odpovídá všem požadavkům, které ukládají platné směrnice ČVS k registraci právnické 
osoby. 

    T: 07.03.2018     Z: J. SLOUP 
 
15/08 Jmenování trenérů 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování trenérů II. třídy; 
- Směrnice 1/1996 Školení a jmenování trenérů a rozhodčích v ČVS; 
- Podklady ke jmenování trenérky II. třídy Mgr. Andrey Kelnárové; 
- Podklady ke jmenování trenérky II. třídy Evy Berkové; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 15/08: 
SR ČVS: 
a) Na návrh Úseku mládeže a vzdělávání ČVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení 

a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.1, písm. d) po splnění 
všech podmínek stanovených prováděcím předpisem „Školení trenérů v ČVS“, dle článku 
1, odst. 3.?, písm. b) jmenuje Mgr. Andreu Kelnárovou roz. Szczerbovou a Evu Berkovou 
roz. Zachovou trenéry II. třídy. 
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b) Ukládá vedoucímu ÚMV ČVS předložit podnět LK ČVS na udělování trenérských 
kvalifikací absolventům VŠ, kteří zahájili studium před rokem 2005. 

T: 03.04.2018     Z: P. JUDA 
 
16/08 Podpora a marketingová spolupráce na mezinárodním volejbalovém turnaji 
Sokola 
Písemný materiál: 

- Žádost České obce sokolské o spolupráci; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta za nepřítomného M. Labaštu. 
 
USNESENÍ 16/08: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje zapůjčení Taraflexu a zajištění jeho pokládky výměnou za reklamní prostor 

během turnaje TJ Sokola v České Třebové v termínu 18.-19.05.2018 pro partnery ČVS. 
 
5. Informace: 
A) Mezinárodní informace – usnesení a-c 
B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 

a) Delimitační protokoly – usnesení d 
b) Termín zasedání SR ČVS – usnesení e-f 
c) Doplnění pracovní skupiny na přípravu oslav 100 let volejbalu v ČR – usnesení g 
d) Rozpis memoriálů M. Kafky a R. Myslíka pro rok 2018 – usnesení h-i 
e) Předběžná analýza GDPR – usnesení j-k 
f) Postup vzniku krajských vzdělávacích center – usnesení l-m 
g) Informace předsedy ČVS 
h) Kolize termínu finálového turnaje EX-JRI s 13. konferencí ČVS – usnesení n 

 
USNESENÍ 17/08: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
b) Schvaluje účast M. Pakosty a J. Dumka na zasedání MEVZA v termínu 25.01.2018 

ve Vídni (AUT). ČVS hradí zahraniční stravné a kapesné. 
c) Schvaluje účast M. Pakosty a M. Nekoly na jednání s reprezentanty ČR v termínu 04.-

05.02.2018 v Monze (ITA). ČVS hradí letenku, zahraniční stravné a kapesné. 
d) Bere na vědomí informaci o stavu delimitačních protokolů KVS. 
e) Schvaluje změnu termínu 9. zasedání SR ČVS na 14.03.2018. 
f) Schvaluje změnu termínu 10. zasedání SR ČVS na 10.04.2018 v 10:00 hod. ve Zlíně. 
g) Jmenuje F. Kopeckého členem pracovní skupiny na přípravu oslav 100 let volejbalu v ČR. 
h) Schvaluje Rozpis memoriálů M. Kafky a R. Myslíka 2018. 
i) Ukládá předsedovi RM ČVS zveřejnit Rozpis memoriálů M. Kafky a R. Myslíka na 

webových stránkách ČVS a rozeslat na jednotlivá KVS. 
T: 20.02.2018     Z: M. PROVAZNÍK 

j) Bere na vědomí předběžnou zprávu o stavu analýzy GDPR. 
k) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS na základě konečných výsledků analýzy GDPR 

připravit pokyny a doporučení pro subjekty ČVS. 
   T: 31.03.2018     Z: M. LABAŠTA 

l) Schvaluje procesní řízení vzniku krajských vzdělávacích center, t. z. návrh smlouvy mezi 
ČVS a krajským vzdělávacím centrem KVS projde připomínkovým řízením obou stran a 
následným posouzením LK ČVS. 

m) Ukládá místopředsedovi ČVS připravit podrobné informace ke vzniku krajských 
vzdělávacích center KVS. 

   T: 07.03.2018     Z: Z. HANÍK 
n) Ukládá vedoucímu ÚMV ČVS projednat s pořadatelem finálového turnaje EX-JRI kolizi 

termínu s 13. konferencí ČVS a informovat členy SR ČVS a předsedu STK ČVS o řešení. 
T: 19.02.2018     Z: P. JUDA 
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6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 
Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne 14.03.2018 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce. 
 
Zapsal: I. Iro 


