
 

 

ZÁPIS č. 27/09/19 
z 27. zasedání správní rady ČVS dne 04.09.2019 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 předsedu 
KRK ČVS a omluvil neúčast J. Beneše, a dřívější odjezd J. Zemánka a P. Judy. 
 
Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu správní rady ČVS přivítal přizvané hosty (M. 
Labašta a J. Carba). 
 
Následně předseda ČVS M. Pakosta pověřil M. Labaštu administrativním vedením jednání. 
 

1. Aktualizace programu zasedání 

Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 27. zasedání SR ČVS byl 
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.  
 

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 26/07/19 
 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
Zápis č. 26/07/19 byl schválen bez připomínek jednomyslně. 
 
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ: 

11/10 f) Ukládá předsedům HK ČVS a LK ČVS vypracovat a předložit návrhy (změny) 
ekonomických předpisů ČVS, které by respektovaly změny ve financování 
sportu (projektové financování) tak, aby tyto předpisy byly předloženy na 5. 
zasedání výboru ČVS. 
T: 30.09.2019    Z: J. SLOUP, PŘEDSEDA HK ČVS   

01/12 e) Ukládá předsedovi ČVS zaslat schválené nové stanovy ČVS č. 00/2018 
příslušnému rejstříkovému soudu. 
T: 31.12.2020     Z: M. PAKOSTA 

 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 
19/15 f) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zajistit výtvarný návrh Medaile Josefa Musila 

a Medaile Karla Lázničky a jejich následnou výrobu. 
T: 30.09.2019     Z: M. LABAŠTA 

01/18 d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS a předsedovi LK ČVS zajistit přepracování 
a doplnění směrnice ČVS č. 28/2017 Organizační řád sekretariátu ČVS včetně 
příloh. 
T: 15.10.2019     Z: M. LABAŠTA, J. SLOUP 

 g) Ukládá předsedovi LK ČVS na základě odpovědi Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, předložit na jednání SR ČVS návrh případných adekvátních opatření, 
včetně možného postupu podle stanov ČVS článku 23, odst. 4. 
T: 31.08.2019     Z: J. SLOUP 

 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 



 

 

13/22 b) Ukládá předsedovi RM dopracovat návrh změny 07/2019 směrnice č. 06/2011 
Přestupní řád volejbalu a předložit jej předsedovi LK ČVS tak, aby mohl být 
projednán na mimořádném jednání SR ČVS dne 24.04.2019. 
T: 30.09.2019     Z. M. PROVAZNÍK 

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: 31.10.2019     Z: M. LABAŠTA, J. SLOUP 

 j) Ukládá AVOK-M, AVOK-Ž a úseku mládeže, aby posoudili podmínky účasti 
v kvalifikacích a barážích soutěží ČVS a souvisejících předpisů Soutěžního 
řádu volejbalu a Přestupního řádu volejbalu a předložili svá případná 
doporučení na úpravu těchto předpisů. 
T: 30.09.2019     Z: R. MACEK, P. GOGA, P. JUDA 

 l) Ukládá předsedovi pracovní komise k předložení případných návrhů na úpravu 
prováděcího předpisu o školení trenérů. 
T: 30.09.2019     Z: Z. HANÍK 

01/25 d) Ukládá SR ČVS v oblasti ochrany osobních údajů přijmout adekvátní opatření, 
včetně možného postupu podle stanov ČVS článku 23, odst. 4. 
T: 31.10.2019     Z: M. PAKOSTA 

17/26 d) Ukládá předložit systém odměňování a obsazování odborných pracovníků u RD 
mládeže. 
T: 30.09.2019     Z: M. GERŽA 

22/26 c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS nechat vypracovat posouzení firmou E&Y, 
zda rozvaha za rok 2018 odpovídá skutečně vykázaným hodnotám majetku 
ČVS na rozvážných účtech 
T: 30.09.2019     Z: M. LABAŠTA 

 d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit výsledky hospodaření ČVS za rok 
2018 na podzimním zasedání Výboru ČVS 
T: 23.11.2019     Z: M. LABAŠTA 

24/26 m) Ukládá předsedovi STK ČVS upravit článek 9, písmeno c) Rozpisu 
mistrovských soutěží ČVS od soutěžního období 2020/2021 následovně: 
V soutěži EX-M, EX-Z nesmí startovat dvě a více družstev jednoho oddílu 
(klubu) a družstva různých oddílů (klubů) majetkově a osobně 
propojených. Zvítězí-li v soutěži 1-M, 1-Z družstvo, jehož postupem 
z baráže by bylo porušeno toto pravidlo, nabývá právo startu v baráži o 
postup do EX-M, EX-Z družstvo, které uvedené pravidlo splňuje a umístilo 
se na místě následujícím. Za oddíly majetkově nebo osobně propojené se 
považují takové oddíly, které byly majetkově nebo osobně propojené 
kdykoliv v průběhu soutěžního období bezprostředně předcházejícího 
zahájení baráže. 
T: březen 2020    Z: P. KVARDA 

 p) Ukládá předsedům AVOK-M a AVOK-Ž projednat kvalifikace trenérů pro 
soutěže EX-M a EX-Z za přítomnosti vedoucího úseku vzdělávání ČVS Z. 
Haníka. 
T: 30.09.2019     Z: P. GOGA, R. MACEK 

 

3. Odvolací případy: 

M. Labašta informoval za nepřítomného M. Dolečka o doručených odvoláních: 
A) Odvolání Školního sportovního klubu Demlova Jihlava, z.s. 
B) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Vojtěcha Hermanna): 
C) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Dominika Pasze): 
D) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Adama Góreckiho): 
E) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Štěpána Šonovského): 
 



 

 

A) Odvolání Školního sportovního klubu Demlova Jihlava, z.s. 
Podaným odvoláním odvolatel (Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s.) brojí proti 
rozhodnutí RMK ČVS ze dne 05.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o stížnosti odvolatele proti 
zrušení registrace hráčky Anety Vrzalové, reg.  
čís. 90184324, nar. 28.12.2001. 
Písemné materiály: 

- Návrh OK ČVS ve věci odvolání Školního sportovního klubu Demlova Jihlava, z. s. 
proti rozhodnutí RMK ČVS ze dne 05.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o stížnosti 
odvolatele proti zrušení registrace hráčky Anety Vrzalové, reg. čís. 90184324, nar. 
28.12.2001. 

- Přílohy odvolání; 
- Rozhodnutí RMK ČVS v daném případě; 

 
USNESENÍ 13/27: 
SR ČVS: 
a) Jako odvolací orgán odvolání Školního sportovního klubu Demlova Jihlava, z.s. proti 

rozhodnutí RMK ČVS ze dne 05.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o stížnosti odvolatele 
proti zrušení registrace hráčky Anety Vrzalové, reg. čís. 90184324, nar. 28.12.2001 
v souladu s článkem 13, odstavec 1, písmeno a) Registračního řádu volejbalu vyhovuje a 
nahrazuje jej vlastním rozhodnutím, jímž je žádost o zrušení registrace zamítnuta.  

b) V souladu s ustanovením článku 13, odstavec 3 platného RŘV poplatek za odvolání se 
vrací družstvu Školní sportovní klub Demlova, z.s. 

c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS ve věci odvolání Školního 
sportovního klubu Demlova, z.s. všem účastníkům řízení. 

T: 11.09.2019     Z: M. LABAŠTA 
 
B) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Vojtěcha Hermanna) 
Podaným odvoláním odvolatel (Volejbal Ostrava, s.r.o.) brojí proti rozhodnutí RMK ČVS ze 
dne 08.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Vojtěcha Hermana (69808897) z 
oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Blue Volley Ostrava, z.s. 
Písemné materiály: 

- Návrh OK ČVS ve věci odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS 
ze dne 08.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Vojtěcha Hermana 
(69808897) z oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Blue Volley Ostrava, z.s. 

- Přílohy odvolání; 
- Vyjádření rodiče hráče 
- Rozhodnutí RMK ČVS v daném případě; 

 
USNESENÍ 13/27: 
SR ČVS: 
d) Jako odvolací orgán odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS ze dne 

08.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Vojtěcha Hermana (69808897) z 
oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Blue Volley Ostrava, z.s. v souladu s článkem 10, 
odstavec 1, písmeno a) Přestupního řádu volejbalu vyhovuje a nahrazuje jej vlastním 
rozhodnutím, jímž je žádost o přestup zamítnuta.  

e) V souladu s ustanovením článku 10, odstavec 3 platného PŘV poplatek za odvolání se 
vrací družstvu Volejbal Ostrava, s.r.o. 

f) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS ve věci odvolání Volejbal 
Ostrava, s.r.o. o přestupu hráče Vojtěch Hermana všem účastníkům řízení. 

T: 11.09.2019     Z: M. LABAŠTA 
 
 
 
 



 

 

C) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Dominika Pasze): 
Podaným odvoláním odvolatel (Volejbal Ostrava, s.r.o.) brojí proti rozhodnutí RMK ČVS ze 
dne 15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Dominika Pacze (45277418) z 
oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. 
Písemné materiály: 

- Návrh OK ČVS ve věci odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS 
ze dne 15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Dominika Pacze 
(45277418) z oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. 

- Přílohy odvolání; 
- Vyjádření rodiče hráče 
- Rozhodnutí RMK ČVS v daném případě; 

 
USNESENÍ 13/27: 
SR ČVS: 
g) Jako odvolací orgán odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS ze dne 

15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Dominika Pasze (45277418) z 
oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. v souladu 
s článkem 10, odstavec 1, písmeno a) Přestupního řádu volejbalu vyhovuje a nahrazuje 
jej vlastním rozhodnutím, jímž je žádost o přestup zamítnuta.  

h) V souladu s ustanovením článku 10, odstavec 3 platného PŘV poplatek za odvolání se 
vrací družstvu Volejbal Ostrava, s.r.o. 

i) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS ve věci odvolání Volejbal 
Ostrava, s.r.o. o přestupu hráče Dominika Pasze všem účastníkům řízení. 

T: 11.09.2019     Z: M. LABAŠTA 
 
D) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Adama Góreckiho): 
Podaným odvoláním odvolatel (Volejbal Ostrava, s.r.o.) brojí proti rozhodnutí RMK ČVS ze 
dne 15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Adama Goreckiho (60842279) z 
oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. 
Písemné materiály: 

- Návrh OK ČVS ve věci odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS 
ze dne 15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Adama Goreckiho 
(60842279) z oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. 

- Přílohy odvolání; 
- Vyjádření rodiče hráče 
- Rozhodnutí RMK ČVS v daném případě; 

 
USNESENÍ 13/27: 
SR ČVS: 
j) Jako odvolací orgán odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS ze dne 

15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Adama Goreckiho (60842279) z 
oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. v souladu 
s článkem 10, odstavec 1, písmeno a) Přestupního řádu volejbalu vyhovuje a nahrazuje 
jej vlastním rozhodnutím, jímž je žádost o přestup zamítnuta.  

k) V souladu s ustanovením článku 10, odstavec 3 platného PŘV poplatek za odvolání se 
vrací družstvu Volejbal Ostrava, s.r.o. 

l) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS ve věci odvolání Volejbal 
Ostrava, s.r.o. o přestupu hráče Adama Góreckiho všem účastníkům řízení. 

T: 11.09.2019     Z: M. LABAŠTA 
 
E) Odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. (ve věci hráče Štěpána Šonovského): 
Podaným odvoláním odvolatel (Volejbal Ostrava, s.r.o.) brojí proti rozhodnutí RMK ČVS ze 
dne 15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Štěpána Šonovského (29545759) 
z oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. 



 

 

Písemné materiály: 
- Návrh OK ČVS ve věci odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS 

ze dne 15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Štěpána Šonovského 
(29545759) z oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. 

- Přílohy odvolání; 
- Vyjádření rodiče hráče 
- Rozhodnutí RMK ČVS v daném případě; 

 
USNESENÍ 13/27: 
SR ČVS: 
m) Jako odvolací orgán odvolání Volejbal Ostrava, s.r.o. proti rozhodnutí RMK ČVS ze dne 

15.07.2019, kterým bylo rozhodnuto o přestupu hráče Štěpána Šonovského (29545759) 
z oddílu Volejbal Ostrava, s.r.o. do oddílu Volejbalový klub Ostrava, z.s. v souladu 
s článkem 10, odstavec 1, písmeno a) Přestupního řádu volejbalu vyhovuje a nahrazuje 
jej vlastním rozhodnutím, jímž je žádost o přestup zamítnuta.  

n) V souladu s ustanovením článku 10, odstavec 3 platného PŘV poplatek za odvolání se 
vrací družstvu Volejbal Ostrava, s.r.o. 

o) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat rozhodnutí SR ČVS ve věci odvolání Volejbal 
Ostrava, s.r.o. o přestupu hráče Štěpána Šonovského všem účastníkům řízení. 

T: 11.09.2019     Z: M. LABAŠTA 
 
USNESENÍ 13/27: 
SR ČVS: 
p) S ohledem na svá rozhodnutí ve věcech odvolání v bodech 3.1 písm. B) – E) doporučuje 

zákonným zástupcům nezletilých hráčů dotčených tímto odvoláním, obrátit se na 
„Arbitrážní komisi“, která je jako jediná, ze Stanov ČVS, oprávněná posuzovat spor mezi 
členy ČVS ve věci uzavřených smluv mezi nimi. 

 
Odůvodnění: 
SR ČVS ve svých rozhodnutích v bodech 3.1 písm. B) - E) musela rozhodovat v souladu 
s předpisy ČVS a nebyla oprávněná posuzovat platnost smluvních vztahů uzavřených 
mezi dotčenými subjekty, v rámci tohoto odvolání, z tohoto důvodu přijala doporučující 
výše uvedené usnesení v bodě 3.2 
 

4. Hlavní body programu 27. zasedání SR ČVS: 

01/27 Zajištění ME mužů 2021 a ME U-20 mužů 2020 
Písemný materiál: 

- Návrh OV ME mužů 2021; 
- Návrh OV ME U20 mužů 2020; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta. 
 
USNESENÍ 01/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje pořádání ME mužů 2021 v Ostravě. 
b) Schvaluje složení OV ME mužů v roce 2021. 
c) Ukládá předsedovi OV ME mužů v roce 2021 svolat jednání OV a zahájit jeho práci. 

T: 31.10.2019     Z: M. PAKOSTA 
d) Schvaluje složení OV ME mužů U-20 v roce 2020. 
e) Ukládá předsedovi OV ME mužů U-20 v roce 2020 svolat jednání OV a zahájit jeho 

práci. 
T: 31.10.2019     Z: M. PAKOSTA 

 
02/27 Zpráva o zajištění činnosti SCM ČVS v soutěžním období 2019/2020 
Písemný materiál: 



 

 

- Informace o zajištění činnosti SCM ČVS v soutěžním období 2019/2020 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda. 
 
USNESENÍ 02/27: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu o zabezpečení činnosti SCM-ČVS pro soutěžní období 2019/20. 
 
03/27 Kurz kandidátů mezinárodních rozhodčích 
Písemný materiál:  

- Návrh na vyslání kandidáta na kurz kandidátů mezinárodních rozhodčích 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta za nepřítomného M. Hudíka. 
 
USNESENÍ 03/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje účast Michaely Hladišové na Mezinárodním kurzu rozhodčích v termínu 15. – 

23.12.2019 v Ankaře (TUR). 
 
04/27 Listiny rozhodčích pro soutěžní období 2019/2020 
Písemný materiál: 

- Návrh Listiny rozhodčích pro soutěžní období 2019/2020; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta za nepřítomného M. Hudíka. 
 
USNESENÍ 04/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje listiny rozhodčích ČVS na soutěžní období 2019/2020 dle předloženého 

návrhu. 
 
05/27 Kritéria hodnocení rozhodčích pro soutěžní období 2019/2020 
Písemný materiál: 

- Návrh kritérií hodnocení rozhodčích pro soutěžní období 2019/2020; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta za nepřítomného M. Hudíka. 
 
USNESENÍ 05/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje Kritéria hodnocení rozhodčích pro soutěžní období 2019/2020 dle 

předloženého návrhu 
 
06/27 Výběrová řízení na pořádání finálových turnajů 
Písemný materiál: 

- Návrh výběrových řízení na pořádání finálových turnajů v soutěžním období 
2019/2020; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta za nepřítomného P. Kvardu. 
 
USNESENÍ 06/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje dle materiálů předložených STK ČVS vyhlášení výběrových řízení 

na pořadatele: 

• finálového turnaje ČP mužů, 

• finálového turnaje ČP žen, 

• finálového turnaje Extraligy juniorů, 

• finálového turnaje Extraligy kadetů, 

• turnaje 2. části Mistrovství ČR žáků a 

• turnaje 2. části Mistrovství ČR žákyň. 



 

 

b) Ukládá předsedovi STK ČVS zajistit distribuci schválených materiálů družstvům soutěží 
ČVS a zveřejnění na webových stránkách ČVS. 

T: 11.09.2019     Z: P. KVARDA 
c) Ukládá sekretariátu ČVS informovat o vyhlášení výběrových řízení KVS. 

T: 11.09.2019     Z: M. LABAŠTA 
 
07/27 Rezignace člena STK ČVS 
Písemný materiál: 

- Informace o rezignaci člena STK ČVS J. Zatloukala; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta za nepřítomného P. Kvardu. 
 
USNESENÍ 07/27: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí rezignaci Bc. Jana Zatloukala na členství ve Sportovně-technické komisi 

ČVS. 
b) Ukládá předsedovi STK ČVS aktualizovat adresář členů STK ČVS ve VIS a zajistit 

vedení soutěží po Bc. Zatloukalovi. 
T: 11.09.2019     Z: P. KVARDA 

 
08/27 Žádost J. Dumka 
Písemný materiál: 

- Žádost J. Dumka; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta místo nepřítomného J. Sloupa.  
 
USNESENÍ 08/27: 
SR ČVS: 
a) Seznámila se s žádostí pana J. Dumka a vrací jeho žádost na úroveň MK BV, aby 

rozhodla ve své kompetenci. 
b) Ukládá předsedovi ABV informovat v této věci předsedu MK BV a J. Dumka  

T: 11.09.2019     Z: P. BENEŠ 
 
09/27 Listina eScorerů pro soutěžní období 2019/2020 
Písemný materiál: 

- Návrh listiny eScorerů pro soutěžní období 2019/2020; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta místo nepřítomného I. Ira 
 
USNESENÍ 09/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje listinu e-scorerů ČVS na soutěžní období 2019/2020 dle předloženého 

návrhu. 
 
10/27 Hodnocení účasti v kvalifikaci OH žen 
Písemný materiál: 

- Hodnocení účasti v kvalifikaci OH žen; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta místo nepřítomného M. Javůrka.  
 
USNESENÍ 10/27: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí hodnocení účasti v kvalifikaci OH žen. 
 
11/27 Navýšení rozpočtu kapitoly vzdělávání 
Písemný materiál: 

- Návrh na navýšení rozpočtu kapitoly vzdělávání; 
Písemný materiál přednesl a okomentovali Z. Haník a M. Pakosta. 



 

 

 
USNESENÍ 11/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje navýšení rozpočtu kapitoly vzdělávání o částku 140 tis Kč z rezervy SR – 

předseda ČVS 
 
12/27 Žádosti o zařazení do projektu Vzdělávací centra KVS 
Písemný materiál: 

- Žádost Olomouckého KVS o zařazení do projektu Vzdělávacího centra KVS; 
- Žádost Plzeňského KVS o zařazení do projektu Vzdělávacího centra KVS; 
- Žádost Zlínského KVS o zařazení do projektu Vzdělávacího centra KVS; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval Z. Haník.  
 
USNESENÍ 12/27: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje žádosti Plzeňského, Olomouckého a Zlínského KVS o zařazení do projektu 

Vzdělávací centra KVS.  
 

5. Informace: 

A) Mezinárodní informace – usnesení a-k: 
 
USNESENÍ 14/27: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
b) Schvaluje účast M. Pakosty na turnaji Světové série FIVB v beachvolejbalu v termínu 02.-

03.08.2019 ve Vídni (AUT). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a 
kapesné. 

c) Schvaluje účast M. Pakosty na turnaji Světové série FIVB v beachvolejbalu v termínu 06.-
08.09.2019 v Římě (ITA). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a 
kapesné. 

d) Schvaluje účast M. Pakosty na ME žen v termínu 23.-24.08.2019 v Bratislavě (SVK). ČVS 
hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a kapesné. 

e) Schvaluje účast M. Pakosty na ME mužů v termínu 13.-20.09.2019 v Rotterdamu a 
Amsterodamu (NED). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a 
kapesné. 

f) Schvaluje účast M. Pakosty na mezinárodním semináři Business leaders v termínu 08.-
10.10.2019 v Londýně (ENG). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné 
a kapesné. 

g) Schvaluje účast M. Pakosty na slavnostním jmenování Josefa Tesaře do Síně slávy 
světového volejbalu v termínu 07.-10.11.2019 v Holyoce (USA). ČVS hradí cestovní 
náklady, ubytování, zahraniční stravné a kapesné. 

h) Schvaluje účast Z. Haníka na ME mužů v termínu 13.-20.09.2019 v Rotterdamu a 
Amsterodamu (NED). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a 
kapesné. 

i) Schvaluje účast R. Hacaperky na ME mužů v termínu 18.-20.09.2019 v Amsterodamu 
(NED). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a kapesné. 

j) Bere na vědomí účast I. Ira jako generálního sekretáři MEVZA na Kongresu CEV ve dnech 
26.-30.09.2019 v Paříži (FRA). Náklady hradí MEVZA. 

k) Schvaluje účast J. Galla na semináři rozhodčích CEV v Ohridu (MKD) v termínu 04.-
06.10.2019. ČVS hradí náklady na letenku, ubytování a stravu hradí CEV. 

 
B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 

I. Spolupráce v oblasti video-streamingu – usnesení l-m: 
 



 

 

USNESENÍ 14/27: 
SR ČVS: 
l) Schvaluje realizaci záměru spolupráce v oblasti videostreamingu utkání nejvyšších 

soutěží ČVS. 
m) Pověřuje předsedu ČVS a generálního sekretáře ČVS podpisem smluv, týkajících se 

realizace videostreamingu za podmínky, že úhrada za tyto služby nepřesáhne stávající 
výši nákladů souvisejících s jejich zajištěním (statistka, video verifikace, streaming). 

 
II. Změna termínu jednání SR ČVS – usnesení n: 

 
USNESENÍ 14/27: 
SR ČVS: 
n) Schvaluje změnu termínu jednání SR ČVS z původního termínu 09.10.2019 na nový 

termín 16.10.2019. v 10.00 hod. 
 

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 

Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne 16.10.2019 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce. 
 
Zapsal: M. Labašta 


