
Z á p i s č. 14/2019 
ze zasedání legislativní komise ČVS (LK) konaného dne 28. března 2019 v Praze 

       =============================================================================== 

Přítomni: M. Doleček, J. Kmoníček, P. Sedlatý, V. Tabara, R. Wiesner J. Sloup 
 

Program: 
1) Příprava květnového zasedání výboru ČVS  
2) Směrnice Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS, 
     Prováděcí předpis Školení trenérů v ČVS 
3) Registrační řád volejbalu, Přestupní řád volejbalu  
4) Problematika SK Volejbal Brno, z.s. a Volejbal Brno, a.s. 
 
1) Příprava květnového zasedání výboru ČVS  
LK projednala návrh programu a jednacího řádu 5. zasedání výboru ČVS. V případě, že 
program bude doplněn o jmenování člena správní rady, je třeba jednací řád rozšířit na 
jednací a volební řád a doplnit volební komisi. 
Předseda LK předloží návrh programu a jednacího řádu 5. zasedání výboru ČVS 
k projednání ve SR. 
 
2) Směrnice Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS, 
     Prováděcí předpis Školení trenérů v ČVS 
LK projednala návrh úpravu směrnice a jejího prováděcího předpisu, který obdržela od 
O. Foltýna, koordinátora vzdělávání ČVS a předsedy TMK ČVS. 
LK návrh směrnice i prováděcího předpisu upravila.  
V prováděcím předpise chybí dopracovat některá ustanovení, ke kterým neměla LK 
dostatečné podklady. 
Je třeba zejména: 
a) dát do souladu minimální počet hodin uvedených ve směrnici a v příloze 2 „Časový plán 
školení …“ u školení III. třídy, trenéra mládeže a II. třídy blokovou formou školení, 
b) doplnit časový plán školení II. třídy u tříletého kombinovaného (dálkového) nebo 
prezenčního studia (TKB) v závislosti na změně tematického plánu,  
c) doplnit upřesňují ustanovení týkající se spolupráce KVS s úsekem vzdělávání na školení III. 
třídy, týkající se zejména sboru školitelů a finančního zabezpečení, 
d) provést kontrolu tematického plánu školení trenéra (akreditovaného) beachvolejbalu, 
který nebyl uveden v podkladech a vypracoval je V. Tabara na základě časového plánu a 
původního plánu tematického. 
Prováděcí předpis bude po doplnění (projedná předseda LK s O. Foltýnem) znovu projednán 
v LK tak, aby prováděcí předpis byl předložen SR ke schválení na jejím zasedání dne 5.6.2019. 
Předseda LK předloží upravený návrh směrnice i rozpracovaný návrh prováděcího předpisu 
k odsouhlasení O. Foltýnovi a následně k projednání ve SR. 
 
3) Registrační řád volejbalu, Přestupní řád volejbalu  
LK projednala návrh na úpravu těchto směrnic vypracovaný registračně matriční komise ČVS 
(RMK). 
LK návrh částečně upravila. Úpravu výše poplatků za transfery LK neprojednávala a návrh 
RMK předává bez komentáře k posouzení SR. 
Předseda LK předloží návrh změny obou směrnic k projednání a schválení ve SR. 
 



4) Problematika SK Volejbal Brno, z.s. a Volejbal Brno, a.s. 
Předseda ČVS požádal LK o stanovisko k případné účasti SK Volejbal Brno, z.s. v baráži o 
Extraligu mužů. 
LK dospěla k následujícímu: 

Dle článku 9 písm. d) rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019 
platí:  
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.  

Z toho plyne, že k okamžiku vítězství konkrétního družstva v baráži je třeba zjišťovat 
majetkové a osobní propojení s jinými účastníky soutěže.  

Majetkové propojení: 
Z dokumentů založených do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu plyne, že 

propojení obou uvedených osob v minulosti existovalo (SK Volejbal Brno, z.s. byl akcionářem 
Volejbal Brno, a.s.). Z doložené dokumentace (konkrétně z výpisu ze seznamu akcionářů 
společnosti Volejbal Brno, a.s. ze dne 25.3.2019, podepsaného předsedou představenstva 
této společnosti) bylo zjištěno, že v současné době již uvedené propojení neexistuje, když 
společnost Volejbal Brno, a.s. má jiného – jediného – akcionáře. Lze tak uzavřít, že majetkové 
propojení LK ČVS v daném případě neshledala.  

Osobní propojení: 
LK považuje za „osobní propojení“ především propojení v orgánech dvou právnických 

osob, typicky situaci, kdy člen orgánu (statutárního, kontrolního či jiného) jedné osoby je 
současně členem orgánu druhé osoby.  

V daném případě dle veřejně dostupných informací (obchodní rejstřík a spolkový rejstřík) 
dané propojení existovalo mezi SK Volejbal Brno, z.s. a Volejbal Brno, a.s. v osobách pánů 
Gerži (jednatel SK Volejbal Brno, z.s. a předseda představenstva Volejbal Brno, a.s.), Klapala 
(člen dozorčí rady Volejbal Brno, a.s. a zároveň předseda výkonného výboru SK Volejbal 
Brno, z.s., přičemž výkonný výbor je dle stanov spolku orgánem, který přijímá rozhodnutí – 
jednatel zapsaný do rejstříku je jen osobou tato rozhodnutí provádějící) a Stejskala (člen 
představenstva Volejbal Brno, a.s. a kontrolní komise SK Volejbal Brno, z.s.). Nicméně, 
z doložených dokumentů (zápisy z valných hromad SK Volejbal Brno, z.s. ze 14.12.2018 a 
31.1.2019) vyplynulo, že uvedené propojení již dáno není, když funkce všech tří uvedených 
osob v SK Volejbal Brno, z.s. již zanikly (byť toto není doposud promítnuto do spolkového 
rejstříku). Z vedeného důvodu dospěla LK ČVS k závěru, že ani relevantní osobní propojení 
mezi SK Volejbal Brno, z.s. a Volejbal Brno, a.s. není v současné době dáno. 

 
LK tak dospěla k závěru, že u SK Volejbal Brno, z.s. a Volejbal Brno, a.s. není v současné 

době dáno osobní nebo majetkové propojení ve smyslu článku 9 písm. d) rozpisu 
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019. 
 
 

 
Zapsal: J. Sloup 


