
 

 

ZÁPIS č. 38/12/20 
z 38. zasedání správní rady ČVS dne 09.12.2020 v Praze 

 

 

Přítomni: Pakosta M., Haník Z., Popelka J., Gerža M., Hacaperka R., Juda P., Macek 
R., Mařík V., Provazník M., video připojení – Zemánek J., Beneš P. 

Program: dle pozvánky 
 

Zahájení 

Zasedání zahájil a řídil předseda ČVS M. Pakosta. V úvodu přivítal členy SR ČVS a omluvil 
neúčast J. Diviše, J. Beneše. Zasedání se uskutečnilo kombinovanou formou přímé účasti a 
video konference v souladu se směrnicí 27/2017 Směrnice pro hlasování per-rollam v ČVS. 
 
Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu správní rady ČVS přivítal přizvané hosty (M. 
Labašta, I. Iro, J. Sloup), upozornil na způsob hlasování a na skutečnost pořízení záznamu. 
 
Následně předseda ČVS M. Pakosta pověřil I. Ira administrativním vedením zasedání. 
 

1. Aktualizace programu zasedání 

Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 38. zasedání SR ČVS byl 
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.  
 

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 37/11/20 
 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
Zápis č. 37/11/20 byl schválen bez připomínek jednomyslně. 
 
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ: 

01/30 d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 7. zasedání výboru ČVS návrh 
směrnice ČVS č. 28/2017 „Organizační řád sekretariátu ČVS“ 
T: 31.12.2020     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: 31.08.2021     Z: M. PAKOSTA 

17/30 e) Ukládá vedoucímu Úseku vzdělávání ČVS připravit smluvní podklady k projektu 
„Vysoká škola volejbalu“. 
T: 31.01.2021     Z: Z. HANÍK 

 f) Ukládá předsedovi ČVS uzavřít smlouvy potřebné k realizaci projektu „Vysoká 
škola volejbalu“ s Masarykovou univerzitou v Brně. 
T: 31.01.2021     Z: M. PAKOSTA 

27/34 h) Ukládá vedoucímu úseku vzdělávání vypracovat návrh projektu „profilu hráče“ 
T: 31.12.2020    Z: Vedoucí ÚV (Z. Haník) 

02/35 b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 8. zasedání výboru ČVS 
výsledek hospodaření ČVS za rok 2019 
T: 31.12.2020    Z: Generální sekretář ČVS (M. Labašta) 

 c) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit na 8. zasedání výboru ČVS Organizační 
řád sekretariátu ČVS a další předpisy ČVS související s řídícími schématy a 
organizační struktury ČVS 
T: 31.12.2020    Z: Předseda LK ČVS (J. Sloup) 

07/35 b) Ukládá předsedovi pracovní skupiny na vytvoření vzorové smlouvy předložit 
závěry na zasedání SR ČVS. 
T: 31.12.2020     Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 

08/35 b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit návrh změny rozpočtu ČVS 2020 
včetně změny struktury financování na jednání SR ČVS. 
T: 06.01.2021    Z: Generální sekretář (M. Labašta) 



 

 

12/35 d) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se 11. porady předsedy 
ČVS s předsedy KVS a předsedy odborných komisí dne 23.10.2020 a podat na 
této poradě informaci o činnosti komise. 

         T: 31.12.2020     Z: PŘEDSEDOVÉ ODBORNÝCH 
                  KOMISÍ ČVS 
20/35 c) Ukládá vedoucímu úseku vzdělávání ČVS předložit návrh personálního 

obsazení projektu dívek „Benjamíni“ a „Naděje“. 
T: 31.12.2020     Z: Vedoucí ÚV ČVS (Z. Haník), 
           Vedoucí RM ČVS (P. Juda) 

18/36 c) Ukládá předsedovi ČVS předložit výboru ČVS čerpání rozpočtu ČVS a výsledek 
hospodaření ČVS (DPPO, Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za rok 2019) k jeho 
projednání. 
T: 31.12.2020     Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 

 

3. Odvolací případy: 

Žádný odvolací případ nebyl předložen. 
 

4. Hlavní body programu 38. zasedání SR ČVS: 

01/38 Výsledky hlasování per-rollam 
Písemný materiál: 

- Souhrn hlasování per-rollam od 37. zasedání SR ČVS dne 11.11.2020; 
 

1) PŘIJATÁ USNESENÍ: 

A) Svolání 1. valné hromady ČVS: 
 
USNESENÍ 01/38: 
SR ČVS: 
a) Svolává dle stanov ČVS 1. valnou hromadu ČVS na sobotu 8.5.2021 do Prahy 
b) Vyzývá krajské a okresní volejbalové svazy ke svolání valných hromad KVS a OVS 

v souladu se stanovami ČVS, valné hromady OVS uskutečnit v období od 1.2.2021 do 
28.2.2021, valné hromady KVS v období od 1.3.2021 do 15.4.2021 

c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat jednotlivým KVS výzvy pro svolání valných 
hromad KVS a OVS. 

T: 27.11.2020     Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat extraligovým oddílům a asociacím informace 
k valné hromadě ČVS. 

T: 03.12.2020     Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

e) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zveřejnit na webových stránkách ČVS informaci o 
svolání 1. valné hromady ČVS. 

T: 03.12.2020     Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

 
02/38 Změny v soutěžích ČVS pro soutěžní období 2020/2021 
Písemný materiál: 

- Návrh změny systému EX-Z pro soutěžní období 2020/2021; 
- Návrh změny výjimky pro hrací míče v soutěžích EX-M a EX-Z; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
 
 
 



 

 

USNESENÍ 02/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje změnu hracího systému EX-Z pro soutěžní období 2020/21 spočívající ve 

zrušení 3. kola 1. části soutěže a rozšíření 2. části pro družstva na 9. a 10. místě o play-
down na 3 vítězná utkání za stejných podmínek jako play-off. 

b) Schvaluje doplnění Rozpisu mistrovských soutěží v části C1 u soutěží EX-M a EX-Z, 
bod 7. takto: „V případě utkání ve dvou po sobě následujících dnech může být odehráno 
i první utkání s míči MIKASA při dodržení obvyklých podmínek a doložení souhlasu 
soupeře“. 

c) Ukládá předsedovi STK ČVS v souladu s přijatým usnesením upravit Rozpis 
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže a informovat o změně účastníky dané 
soutěže. 

T: 16.12.2020     Z: Předseda STK ČVS  
(P. Kvarda) 

 
03/38 Výběrová řízení na finálové akce ČVS 
Písemný materiál:  

- Návrh na pořádání finále CP-M a CP-Z; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 03/38: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí předložené nabídky do vyhlášených výběrových řízení. 
b) Schvaluje za pořadatele: 

- finálového turnaje ČP mužů: VK Karlovarsko, z.s. 
- finálového turnaje ČP žen: SH Teplice 

c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS informovat přihlášené subjekty o přijatém usnesení. 
T: 16.12.2020     Z: Generální sekretář ČVS 

(M. Labašta) 
d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zajistit profinancování výše uvedených akcí dle 

ustanovení Rozpisu a podmínek VŘ. 
T: dle konání akcí    Z: Generální sekretář ČVS 

(M. Labašta) 
 
04/38 Snížení poplatku za změnu termínu utkání 
Písemný materiál:  

- Návrh na snížení poplatku za změnu termínu utkání; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 04/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje pro soutěžní období 2020/21 s platností od 09.12.2020 snížení poplatku za 

změnu termínu utkání u všech soutěží řízených STK ČVS na 0,- Kč. 
b) Ukládá předsedovi STK ČVS informovat o přijatém usnesení družstva všech soutěží 

ČVS. 
T: 16.12.2020     Z: Předseda STK ČVS 

(P. Kvarda) 
 
05/38 Návrh rozpočtu ČVS na rok 2021 
Tento bod byl projednán po bodě Různé. 
Písemný materiál: 

-  Návrh rozpočtu ČVS na rok 2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta.  
 



 

 

 
USNESENÍ 05/38: 
SR ČVS: 
a) Projednala návrh rozpočtu ČVS na rok 2021. 
b) Ukládá předsedovi ČVS předložit návrh rozpočtu ČVS na rok 2021 k projednání a 

schválení členům výboru ČVS hlasováním per rollam. 
T: 31.12.2020     Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 

 
06/38 Přihláška ke členství v ČABVK 
Písemný materiál: 

- Návrh přihlášky ke členství v ČABVK; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval V. Mařík.  
 
USNESENÍ 06/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje formu a znění přihlášky pro členy ČVS právnické osoby k přihlášení se ke 

členství v České asociaci beachvolejbalových klubů. 
b) Ukládá vedoucímu úseku beachvolejbalu zveřejnit přihlášku k členství v ČABVK na 

webových stránkách ČVS 
T: 16.12.2020     Z: Vedoucí ÚBV (O. Vlček) 

 
07/38 Příprava 1. valné hromady ČVS 
Tento bod byl projednán po bodě 01/38. 
Písemný materiál: 

- Informace o přípravě 1. valné hromady ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval J. Sloup.  
 
USNESENÍ 07/38: 
SR ČVS: 
a) Ukládá předsedovi ČVS předložit návrh termínů pro podávání návrhů na předsedu ČVS 

(28.02.2021), na členy výboru ČVS (20.04.2021) a na členy kontrolní a revizní komise 
ČVS (20.04.2021) a náležitosti těchto návrhů k projednání a schválení členům výboru 
ČVS hlasováním per rollam. 

         T: 31.12.2020     Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 
b) Ukládá předsedovi RMK ČVS zpracovat tabulku s počty uhrazených členských 

příspěvků k 01.01.2021 za jednotlivé KVS a OVS.  
         T: 05.01.2021     Z: Předseda RMK ČVS 

(V. Tabara) 
 
08/38 Vyhodnocení opatření k rozvoji mládeže za rok 2020 
Písemný materiál: 

- Vyhodnocení opatření k rozvoji mládeže za rok 2020; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 08/38: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zprávu „Vyhodnocení opatření k rozvoji mládeže za rok 2020“. 
 
09/38 Opatření k rozvoji mládeže na rok 2021 
Písemný materiál: 

- Opatření k rozvoji mládeže na rok 2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
 



 

 

USNESENÍ 09/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje „Opatření k rozvoji mládeže na rok 2021“. 
 
10/38 Dodatek ke smlouvě o výkonu činnosti trenéra RD žen 
Písemný materiál: 

- Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu činnosti trenéra RD žen; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Javůrka.  
 
USNESENÍ 10/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu činnosti trenéra RD žen dle 

uvedeného zdůvodnění. 
 
11/38 Přihláška k registraci právnické osoby za člena ČVS 
Písemný materiál: 

- Přihláška k registraci právnické osoby za člena ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Tabaru.  
 
USNESENÍ 11/38: 
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: 

 - 2003 010 SK Družec z.s., 273 62 Družec, Hlavní 332; IČ: 48705144 
 kterému tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS. 
 
12/38 Odborné komise a odborné úseky 
Tento bod byl projednán po bodě 07/38. 
Písemný materiál: 

- Návrh na zrušení odborných komisí ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 12/38: 
SR ČVS: 
Na základě směrnice č 22/2013 – změna 04/2020 Statut odborných komisí ČVS a směrnice 
č. 33/2020 Statutu odborných úseků ČVS, které vstupují v účinnost od 01.01.2021: 
a) Ruší k 31.12.2020 mezinárodní komisi ČVS, hospodářskou komisi ČVS, radu mládeže 

a trenérsko-metodickou komisi ČVS a odvolává jejich předsedy a členy. 
b) Ruší k 31.12.2020 tyto subkomise komise rozhodčích: subkomisi delegační pro soutěže 

řízené ČVS, subkomisi výchovy a vzdělávání rozhodčích žen, subkomisi školení a 
pravidel a subkomisi hodnocení rozhodčích a odvolává jejich předsedy a členy. 

c) Ruší k 31.12.2020 tuto subkomisi komise společenského významu: radu síně slávy a 
odvolává jejího předsedu a její členy. 

d) Ruší k 31.12.2020 pracovní komisi ČVS a její úseky. 
 
13/38 Jmenování členů RT RD v beachvolejbalu 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování členů RT RD v beachvolejbalu; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš.  
 
 
 



 

 

USNESENÍ 13/38: 
SR ČVS: 
a) Jmenuje členy realizačních týmů RD v beachvolejbalu: 

- Veroniku Brown-Hoškovou jako asistentku trenéra (Sluková – Hermannová) 
- Kryštofa Kozlera jako asistenta trenéra (Sluková – Hermannová) 
- Martina Appela jako kondičního trenéra (Sluková – Hermannová) 
- Klause Wihlidala jako speciálního terapeuta (Sluková – Hermannová) 
- Matthew Kreppse jako speciálního terapeuta (Sluková – Hermannová) 
- Jana Brázdu jako fyziolana (Perušič – Schweiner) 
- Jiřího Šlédra jako sportovního psychologa (Perušič – Schweiner) 
- Ondřeje Michálka jako trenéra (Dumek – Berčík) 

 
14/38 Vizuální styl ke značce 100 let volejbalu 
Písemný materiál: 

- Vizuální styl ke značce 100 let volejbalu; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 14/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje doprovodný vizuální styl ke značce 100 let volejbalu dle přeloženého návrhu. 
 
15/38 Propozice volejbalového turnaje LODM 2021 
Písemný materiál: 

- Návrh propozic volejbalového turnaje LODM 2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 15/38: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje propozice volejbalového turnaje na LODM mládeže 2021 v Olomouckém kraji 

dle předloženého návrhu. 
 

5. Informace: 

A) Mezinárodní informace – usnesení a-d: 
 
USNESENÍ 15/38: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
b) Schvaluje kandidaturu M. Slukové do Komise hráčů FIVB. 
c) Schvaluje přihlášky družstev mužů a žen do Zlaté Evropské ligy 2021. 
d) Schvaluje přihlášku na pořádání turnaje mužů i žen v rámci Zlaté Evropské ligy 2021. 
 
B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 

I. Žádost PVS o podporu minivolejbalu – usnesení e: 
 
USNESENÍ 15/38: 
SR ČVS: 
e) Bere na vědomí žádost PVS o podporu minivolejbalu: 
 

II. Příkazní smlouva se Z. Haníkem – usnesení f-g: 
 
USNESENÍ 15/38: 
SR ČVS: 
f) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy se Z. Haníkem ke zhotovení učebnice pro trenéry. 



 

 

g) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít příkazní smlouvu se Z. Haníkem ke zhotovení 
učebnice pro trenéry. 

T: 15.12.2020                                  Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

 
III. Prodloužení smlouvy pro manažera RD mládeže v beachvolejbalu – usnesení h: 

 
USNESENÍ 15/38: 
SR ČVS: 
h) Schvaluje prodloužení smlouvy Přemysla Kubaly jako manažera reprezentace mládeže 

v beachvolejbalu pro část roku 2021. 
 

IV. Informace k oslavám 100 let volejbalu – usnesení i-j: 
 
USNESENÍ 15/38: 
SR ČVS: 
i) Jmenuje pracovní skupinu pro přípravu oslav 100 let volejbalu ve složení M. Pakosta 

(předseda), V. Mařík, J. Popelka, M. Gerža, R. Hacaperka, J. Carba, zástupce KSV. 
j) Ukládá vedoucímu pracovní skupiny pro přípravu oslav 100 let volejbalu připravit plán 

oslav 100 let volejbalu. 
T: 31.01.2021     Z: Předseda pracovní skupiny 

(M. Pakosta) 
 

V. Úmrtí předsedy KRK ČVS 
 

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 

Příští zasedání SR ČVS bude 13.01.2021 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program zasedání 
bude uveden v pozvánce.  
 
Zapsal: I. Iro 


