
 

 

ZÁPIS č. 31/01/20 
z 31. zasedání správní rady ČVS dne 15.01.2020 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, M. Provazníka, J. Diviše a Z. Haníka, pozdější 
příjezd M. Gerži, a dřívější odjezd J. Popelky, P. Beneše. 
 
Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu správní rady ČVS přivítal přizvané hosty (M. 
Labaštu, I. Ira). 
 
Následně předseda ČVS M. Pakosta pověřil I. Ira administrativním vedením jednání. 
 

1. Aktualizace programu zasedání 

Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 31. zasedání SR ČVS byl 
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.  
 

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 30/12/19 
 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
Zápis č. 30/12/19 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 

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: 04.03.2020     Z: P. KVARDA 

03/29 e) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít příslušné smlouvy s pověřenými 
pořadateli (VK Lvi Praha, VK Královo Pole). 
T: 31.01.2020     Z: M. LABAŠTA 



 

 

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 

06/30 c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít příslušné smlouvy s pověřeným 
pořadatelem TJ SPARTA Kutná Hora). 
T: 31.01.2020     Z: M. LABAŠTA 

12/30 c) Ukládá předsedovi pracovní komise předložit návrhy vyplývající ze souboru 
opatření na zasedání SR ČVS. 
T: 05.02.2020     Z: Z. HANÍK 

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: 31.01.2020    Z: Z. HANÍK 
 f) Ukládá předsedovi ČVS uzavřít smlouvy potřebné k realizaci projektu „Vysoká 

škola volejbalu“ s Masarykovou univerzitou v Brně. 

T: 15.02.2020    Z: M. PAKOSTA 
 g) Ukládá Vedoucímu úseku vzdělávání ČVS připravit návrh na změnu 

Prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS. 

T: 29.01.2020    Z: Z. HANÍK, J. SLOUP 
 

3. Odvolací případy: 

Žádný odvolací případ nebyl předložen. 
 

4. Hlavní body programu 31. zasedání SR ČVS: 

01/31 Vyúčtování výběru LP za rok 2019 
Písemný materiál: 

- Vyúčtování výběru LP za rok 2019; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Šrubaře.  
 
USNESENÍ 01/31: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí vyúčtování výběru LP za rok 2019 
 
02/31 Harmonogram přípravy sportovního kalendáře 2020/2021 
Písemný materiál: 

- Návrh harmonogramu přípravy sportovního kalendáře pro soutěžní období 
2020/2021 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu. 
 
USNESENÍ 02/31: 
SR ČVS: 
a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na sestavení Sportovního kalendáře 

ČVS 2020/21 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky nejpozději 
do 20.02.2020. 

T: 20.02.2020     Z: M. JAVŮREK, P. JUDA, 
           R. MACEK, J. ZEMÁNEK 
 



 

 

b) Ukládá předsedovi STK ČVS předložit ke schválení zpracovaný Sportovní kalendář ČVS 
2020/21 na zasedání SR ČVS dne 11.03.2020. 

T: 04.03.2020     Z: P. KVARDA 
 
03/31 Harmonogram přípravy Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 
2020/2021 
Písemný materiál:  

- Návrh harmonogramu přípravy Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a 
mládeže 2020/2021 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 03/31: 
SR ČVS: 
a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu mistrovských 

soutěží ČVS dospělých a mládeže 2020/2021 zaslat předsedovi STK ČVS podklady 
a připomínky na jeho úpravy, a to nejpozději do 20.02.2020. 

T: 20.02.2020     Z: M. JAVŮREK, P. JUDA, 
           R. MACEK, J. ZEMÁNEK, 
           PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ ČVS 

b) Ukládá předsedovi STK ČVS předložit zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS 
dospělých a mládeže 2020/21 na zasedání SR ČVS dne 11.03.2020. 

T: 04.03.2020     Z: P. KVARDA 
 
04/31 Vyhlášení ankety „Volejbalista…“ 
Písemný materiál: 

- Vyhlášení ankety „O nejlepší volejbalisty …); 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Hronka.  
 
USNESENÍ 04/31: 
SR ČVS: 
a) Vyhlašuje anketu s názvem „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 

2019/2020“. 
b) Pověřuje F. Kopeckého zajistit technické zpracování uvedené ankety. 
c) Ukládá F. Kopeckému předložit na zasedání SR ČVS v měsíci únoru 2020 volební řád 

ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2019/2020“. 
T: 29.01.2020     Z: F. KOPECKÝ 

d) Ukládá F. Kopeckému pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2020 sestavit dle 
volebního řádu vyhlášené ankety jmenovitý seznam volitelů jednotlivých kategorií. 

T: 04.03.2020     Z: F. KOPECKÝ 
e) Ukládá připravit pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2020 jmenovitý seznam 15 

novinářů a 2 náhradníky (volitelů vyhlášené ankety). 
T: 04.03.2020     Z: L. KOZÁČEK 

f) Pověřuje L. Kozáčka zajištěním organizace Galavečeru ČVS s vyhlášením nejlepších 
volejbalistů České republiky v soutěžním období 2019/2020. 

g) Ukládá připravit pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2020 koncept společenské akce 
Galavečeru ČVS a její rozpočet. 

T: 04.03.2020     Z: L. KOZÁČEK 
 
05/31 Změna termínu zasedání SR ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na změnu termínu zasedání SR ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
 



 

 

USNESENÍ 05/31: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje změnu termínu zasedání SR ČVS z 12.02.2020 na 05.02.2020. 
 
06/31 Pořadatelé finálových akcí ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na pořadatele M-ČR-ZKY; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 06/31: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí předloženou nabídku do vyhlášeného výběrového řízení. 
b) Schvaluje za pořadatele finálového turnaje M-ČR žákyň Školní sportovní klub Bílovec, 

z.s. 
c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS informovat pověřeného pořadatele (Školní sportovní 

klub Bílovec, z.s.) o přijatém usnesení, uzavřít s ním příslušnou smlouvu a zajistit 
profinancování akce dle ustanovení Rozpisu. 

T: dle termínu konání   Z: M. LABAŠTA 
 
07/31 Návrh na jmenování členů realizačního týmu RD U-20 
Písemný materiál: 

- Návrh jmenování členů realizačního týmu RD U-20. 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 07/31: 
SR ČVS: 
a) Jmenuje členy realizačního týmu RD ČR U-20 pro rok 2020 ve složení: 

- Trenér:    Přemysl OBDRŽÁLEK 
- Asistent trenéra:   Petr KLÁR 
- Asistent trenéra:  Ondřej ŽABA 
- Fyzioterapeut, masér: Daniel ČERVENKA 

Tomáš PAVLOVSKÝ 
Matyáš MYŠKOVSKÝ 

- Lékař:    MUDr. Petr JUDA 
- Statistik:   Petr SEZEMSKÝ 

Adam ŠIMONEK 
 
08/31 Výzva k rozšíření EX-M 
Písemný materiál: 

- Výzva k rozšíření EX-M 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 08/31: 
SR ČVS: 
a) Projednala výzvu Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou, z.s. k rozšíření EX-M a 

usnesení k této žádosti bude přijato po posouzení a doporučení OK ČVS v souvislosti 
s šetřením k danému případu. 

 
09/31 Variabilní odměna předsedy ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na variabilní odměnu předsedy ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
 



 

 

USNESENÍ 09/31: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje mimořádnou měsíční odměnu jako variabilní složku předsedovi ČVS za 

období 10-12/2019 dle smlouvy. 
 
10/31 Doporučení parametru sportovních hal 
Písemný materiál: 

- Návrh na doporučení parametru sportovních hal; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 10/31: 
SR ČVS: 
a) Doporučuje projekty multifunkčních sportovní hal koncipovat na minimální světlou výšku 

8 m u standardních hal a 9 m u hal s využitím pro soutěže extraligy ČVS. 
 
11/31 Jmenování člena RMK ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování člena RMK ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Tabaru.  
 
USNESENÍ 11/31: 
SR ČVS: 
a) Na návrh předsedy registračně matriční komise ČVS na základě stanov ČVS článku 9, 

odst. 5., písm. e) a Organizačního řádu správní rady ČVS článku 4, odst. 9. jmenuje 
dnem 15.01.2020 členem registračně matriční komise ČVS za zemřelého p. Ing. Jana 
Přiba, CSc. p. Bc. Petra Duška. 

 
12/31 Souhrnná zpráva daňových kontrol 
Písemný materiál: 

- Souhrnná zpráva daňových kontrol; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta.  
 
USNESENÍ 12/31: 
SR ČVS: 
a) Projednala informace uvedené v souhrnné zprávě daňových kontrol. 
b) Rozhodla uplatnit regresní nárok za porušení rozpočtové kázně dle závěrů daňové 

kontroly. 
c) Ukládá předsedovi ČVS předložit souhrnnou zprávu daňových kontrol členům výboru 

ČVS na jarním zasedání výboru ČVS 
T: 08.05.2020     Z: M. PAKOSTA 

d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS ve spolupráci s právní kanceláří zahájit proces 
vypořádání regresního nároku za porušení rozpočtové kázně dle závěrů daňové 
kontroly. 

T: 31.01.2020     Z: M. LABAŠTA 
 
13/31 Finanční stabilita I. Q 2020 
Písemný materiál: 

- Návrh na zajištění finanční stability ČVS pro I. Q 2020 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta.  
 
USNESENÍ 13/31: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje systémové řešení finanční stability ČVS I. Q 2020 dle předloženého materiálu. 



 

 

b) Souhlasí s tím, aby společnost Český volejbalový svaz s.r.o. (dále jen „SRO“) uzavřela 
smlouvu o zápůjčce (jako vydlužitel). 

c) Souhlasí s tím, aby Český volejbalový svaz (dále jen ČVS) „jako vydlužitel“ uzavřel 
smlouvu o zápůjčce se zapůjčitelem 1. 

d) Souhlasí s tím, aby Český volejbalový svaz (dále jen ČVS) „jako vydlužitel“ uzavřel 
smlouvu o zápůjčce se zapůjčitelem 2. 

e) Souhlasí s tím, aby byly povinnosti SRO vůči spolku ze smlouvy o zápůjčce dle 
předchozího bodu a) zajištěny směnkou vlastní vystavenou SRO, zajištěnou per aval 
předsedou ČVS panem Mgr. Markem Pakostou a generálním sekretářem panem Ing. 
Milanem Labaštou. 

f) Souhlasí s tím, aby byly povinnosti ČVS vůči zapůjčiteli 1 a zapůjčiteli 2, ze smluv o 
zápůjčce dle předchozích bodů c) a d), zajištěny směnkou vlastní vystavenou ČVS, 
zajištěnou per aval předsedou ČVS panem Mgr. Markem Pakostou a generálním 
sekretářem panem Ing. Milanem Labaštou. 

g) Souhlasí a potvrzuje, že čerpání zápůjček dle předchozích bodů b) až d), a tedy i 
poskytnutí zajištění dle přechozích bodů e) a f) je činěno v zájmu ČVS. 

h) Souhlasí s tím, aby se ČVS pro případ, že by pan Mgr. Marek Pakosta či pan Ing. Milan 
Labašta z titulu svého směnečného rukojemství (avalu) za směnku vystavenou SRO ve 
prospěch spolku kdykoliv v budoucnu poskytli jakékoliv plnění spolku či právnímu 
nástupci tohoto spolku, zavázal takové plnění ze strany ČVS bezodkladně a v plné výši 
nahradit a nahradit i veškerou újmu, která by tím panu Mgr. Marku Pakostovi či panu 
Ing. Milanu Labaštovi vznikla. 

i) Souhlasí s tím, aby se ČVS pro případ, že by pan Mgr. Marek Pakosta či pan Ing. Milan 
Labašta z titulu svého směnečného rukojemství (avalu) za směnky vystavené ČVS ve 
prospěch zapůjčitele 1 a zapůjčitele 2 kdykoliv v budoucnu poskytli jakékoliv plnění 
zapůjčiteli 1 a zapůjčiteli 2 či právním nástupcům těchto pánů, zavázal takové plnění ze 
strany ČVS bezodkladně a v plné výši nahradit a nahradit i veškerou újmu, která by tím 
panu Mgr. Marku Pakostovi či panu Ing. Milanu Labaštovi vznikla. 

j) Ukládá předsedovi ČVS a generálnímu sekretáři ČVS, aby v zastoupení ČVS uzavřeli 
s panem Mgr. Markem Pakostou, předsedou ČVS, a panem Ing. Milanem Labaštou, 
generálním sekretářem ČVS (společně či každým samostatně) smlouvu či jiné obdobné 
právní jednání, jímž na sebe ČVS převezme závazek dle bodu h) a i) výše. 

T: 15.01.2020     Z: M. PAKOSTA, M. LABAŠTA 
 
14/31 Výpůjčky a mimořádné členské příspěvky 
Písemný materiál: 

- Návrh na výpůjčky a mimořádné členské příspěvky; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta.  
 
USNESENÍ 14/31: 
SR ČVS: 
a) Projednala předložený materiál „Výpůjčky a mimořádné členské příspěvky“. 
b) Rozhodla o stanovení výši mimořádného členského příspěvku ČVS a mimořádného 

příspěvku ČVS subjektům (členům ČVS a pobočnému spolku) uvedených v bodě B. 
předloženého materiálu. 

c) Schválila seznam subjektů uvedených v bodech A. a B. předloženého materiálu, se 
kterými ČVS uzavře smlouvy o: 
- výpůjčce 
- o mimořádném členském příspěvku 
- o mimořádném příspěvku 

d) Schválila věcný obsah předložených návrhů smluv o: 
- výpůjčce 
- o mimořádném členském příspěvku a mimořádném příspěvku 



 

 

e) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít s uvedenými subjekty dle seznamů v bodě A. 
a B., předloženého materiálu: 
I) smlouvu o výpůjčce  
II) smlouvu o mimořádném členském příspěvku subjektům (členům ČVS) ve výši 

stanoveným v bodě b) tohoto usnesení 
III) smlouvu o mimořádném příspěvku pobočnému spolku ve výši stanoveným v bodě 

b) tohoto usnesení 
T: 22.01.2020    Z: M. LABAŠTA 

 
15/31 Pořízení samostatného movitého majetku 
Písemný materiál: 

- Návrh na pořízení samostatného movitého majetku; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta.  
 
USNESENÍ 15/31: 
SR ČVS: 
a) Projednala předložený materiál Pořízení samostatného movitého majetku. 
b) Rozhodla o podání žádosti na dotaci pro pořízení movitého majetku v roce 2020 ve výši 

8. mil. Kč jako 80% podílu ze státního rozpočtu 
c) Rozhodla o struktuře pořizovaného majetku v tomto pořadí: 

- mobilní mantinely 
- mobilní dřevěná podlaha pro stavbu hřiště 
- mikrobusy pro ÚM a ÚBV v počtu 3 ks 
- mobilní LED osvětlení 

d) 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 
 

5. Informace: 

A) Mezinárodní informace – usnesení a-c: 
 
USNESENÍ 16/31: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
b) Schvaluje účast M. Pakosty na Snow Volley Festivalu v termínu 17.-19.01.2020 

v Lausanne (SUI). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a kapesné. 
c) Schvaluje účast I. Ira na jednání MEVZA v termínu 26.-27.01.2020 v Mariboru (SLO). ČVS 

hradí cestovní náklady, zahraniční stravné a kapesné. 
 
B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 

I. Jmenování akreditovaných trenérů beachvolejbalu – usnesení d-e: 
 
USNESENÍ 16/31: 
SR ČVS: 
d) Na návrh Úseku beachvolejbalu ČVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a 

jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.2, písm. b) po splnění 
všech podmínek stanovených Prováděcím předpisem ke směrnici 08/2011 „Školení 
trenérů v ČVS“, článku 2, odst. 3.1, písm. b) dle odst. 4.2 jmenuje: Rostislava Vorálka, 
Lenku Háječkovou, Romana Reismüllera, Jana Chalupu, Martina Tichého, Ondřeje Vlčka 
a Tomáše Pálu (s podmínkou pravidelné účasti na školení školitelů) akreditovanými 
trenéry beachvolejbalu. 

e) Schvaluje opravu jmen z usnesení 15/28/a ze dne 16.10.2019 a to následovně: 
- Matěj Šépka (místo Matěj Šépek) 
- Pavel Bariš (místo Pavla Barišová) 



 

 

 
II. Reprezentace mládeže: 

 
III. Licenční řád EX-M – usnesení f: 

 
USNESENÍ 16/31: 
SR ČVS: 
f) Pověřuje předsedy AVOK-M a AVOK-Ž zpracováním návrhu licenčního řádu Extraligy 

mužů a žen za účelem doplnění do Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a 
mládeže 2020/2021. 

 

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 

Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne 05.02.2020 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce. 
 
Zapsal: I. Iro 


