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Zápis č. 9/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 10.10.2018 od 15:30, Hradec Králové 

Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L.Ott, 
F. Pluhař, J. Vik 

Omluveni: M. Charvát 
 od 17:00 schůzka se zástupci OVS - OVS Hradec Králové 

zastupoval F. Pluhař, OVS Jičín Z. Kopecký, OVS Náchod 
T. Jirásek, OVS Rychnov nad Kněžkou L. Ruprich a M. Dolek 
a OVS Trutnov Z. Fiala  

Příští zasedání: středa 14.11.2018 v 16:00 v Česticích 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Zhodnocení podzimní časti soutěží II. třídy dospělých 
3. Zpráva DCK o trestech ve II. třídě dospělých 
4. Povinná péče o mládež 
5. Mládežnické projekty k financování ČVS 
6. Registrace mládeže ve VISu 
7. Různé 
8. Schůzka s předsedy OVS k účtování 

 

ad 1 

• 1/8/2018 - Oznámit objednatelům učebnic způsob placení a dohodnou s nimi způsob 
distribuce (20.9., J. Vik). 
Dohodnuto, jak vystavit faktury, učebnice jsou postupně distribuovány. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/8/2018 - Rozeslat formulář hlavičkového dopisu členům P-KVS. (13.9., J. Vik). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/8/2018 - Zvážit a navrhnout možnou výši příspěvku na uspořádání čestického turnaje 
vesnických družstev. (J. Kmoníček, 10.10.) 
P-KVS souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 tis. Kč. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/9/2018 - Informovat pořadatele turnaje vesnických družstev o poskytnutí 
příspěvku a o nutnosti domluvit s J. Kmoníčkem způsob realizace. 
Termín:    12.10.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

• 4/8/2018 - Zaslat předsedům OVS informaci o konání informativní schůzky ke způsobu 
účtování příspěvků z LP a příspěvků na činnost (J. Vik, 20.9.) 
Zasláno, 5.10. zopakováno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/8/2018 -  Zaslat V. Andělovi kompletní verzi rozpisu soutěží (J. Vik, 10.8.) 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• 6/8/2018 -  Zaslat J. Kmoníčkovi statistiku výběru LP v kraji za letošní rok (V. Nidrle, 
20.7.) 
Vzhledem k nesprávnému nastavení přístupových práv ve VISu zasláno s mírným 
zpožděním (po opravě). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 5.12.: 
11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 
 
ad 2 - Zhodnocení podzimní časti soutěží II. třídy dospělých 
V M2 zbývá dohrát jeden dvojzápas (byl přeložen na 20.4.), všechny zápisy jsou nahrány ve 
VISu. V Z2A zbývá dohrát jeden dvojzápas, je domluven na 14.10., v Z2B rovněž. Ani 
v ženském přeboru nechybějí zápisy, v žádném z nich nebyly zásadní poznámky rozhodčích, 
pouze změna začátku druhého zápasu, ojediněle start na OP a jednou informace 
o neproškoleném zapisovateli. Nebylo hlášeno žádné nedostavení se rozhodčího, vždy 
v pátek je s pracovníkem pro předelegace konzultován aktuální stav. 

Byl zpřísněn postup udělování pokut za starty na občanské průkazy a za pozdní dodání 
zápisů, všechny byly uhrazeny. 

ad 3 - Zpráva DCK o trestech ve II. třídě dospělých 
V zápisech z dosud odehraných zápasů nebylo nic, co by DCK musela řešit. 

ad 4 - Povinná péče o mládež 
Plnění je průběžně sledováno. Z dvaceti osmi družstev v krajských přeborech, tj. včetně Z1A, 
má péči družstvy vlastního oddílu zabezpečenou čtrnáct z nich, sedm jich zaplatilo 
dodatečný vklad a čtyři mají řešeno smluvně, z toho tři smlouvy byly předloženy. Chybějící 
smlouva bude urgována, stejně jako odpověď od zbývajících tří. Potom bude předáno 
k řešení DCK. 
Úkol 2/9/2018 - Upozornit zbývající družstva krajských přeborů na nutnost vyřešení péče 
o mládež. 
Termín:    17.10.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 5 - Mládežnické projekty k financování ČVS 
Z podaných žádostí jsme se třemi uspěli, zatím jsme obdrželi základní příděl finančních 
prostředků v závislosti na velikosti členské základny. Víme, že rozděleny nebyly všechny 
disponibilní prostředky, budeme se snažit další získat. Máme připraveny varianty řešení, kam 
prostředky směrovat, zatím není jasná metodika, nakolik je nutné dodržet plánované použití. 
Vyúčtování je možné provést až začátkem roku příštího, každopádně prostředky musí být 
utraceny v tomto roce. Z toho vychází náš přístup, tedy čerpat prostředky, i když vše zatím 
není smluvně ošetřeno.  

ad 6 - Registrace mládeže ve VISu 
Hlavně na úrovni některých okresních soutěží není zatím důsledné registrování ve VISu 
a placení LP vymáháno, ale např. Náchod se věcí aktivně zabývá a věc má podchycenou v 
rozpisu soutěží včetně případných pokut za neplnění. V tomto smyslu bude dále působeno 
na zástupce okresů - mj. viz bod 8 tohoto zápisu. 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Příští zasedání bude uspořádáno v Česticíích, aby se ho mohl zúčastnit M. Charvát. 
Po diskusi byl začátek stanoven na 16:00. 
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- Příští vyhlášení nejlepších volejbalistek a volejbalistů bude posunuto na květen 
a bude zahrnovat sezónu 2018-19, nikoliv kalendářní rok 2018. Do 5.12. požádáme 
o příspěvek KhKO ČUS, žádost o individuální dotaci kraje zajistí J. Lejsek. 

- Vyškolení trenéři v nejbližší době obdrží jmenovací dekrety. Problém je v tom, že 
pokud někdo nemá registraci v ČVS, pan Tabara vrátí celý seznam a jmenování ve 
VISu nezaznamená. Do budoucna budeme zřejmě vystavovat jmenovací dekrety 
pouze pro ty, kdo splňují všechny náležitosti pro jmenování, ostatní dostanou pouze 
potvrzení, že školení absolvovali. 

- Byli jsme jako kraj vybráni do projektu minivolejbalu do škol, problémy se zajištěním 
tří škol jsou avizovány z okresu Rychnov nad Kněžnou. Bylo dále diskutováno přímo 
s předsedou okresu v rámci porady se zástupci okresních svazů. 

- Na příští Olympiádě mládeže bude jak šestkový, tak beachvolejbal, v našem kraji, 
kde není specializovaný beachvolejbalový oddíl, bude nutné účast naplnit ze 
stávajících KCM J. Lejsek zajistí u chlapců, u dívek budou osloveny P. Kovalíček 
a D. Vajsarová. 

Úkol 3/9/2018 - Diskutovat s P. Kovalíčkem a D. Vajsarovou možné způsoby 
zajištění účasti na Olympiádě dětí a mládeže. 
Termín:    14.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Dne 7.11. pořádají Všesportovní kolegium a Výbor pro sport Královéhradeckého 
krajského úřadu  Konferenci o sportu, mimo něj se zúčastní také Jakub Lejsek. 

- Navrhl poskytnout V. Andělovi příspěvek na telefon a Internet, P-KVS souhlasí 
s proplacením částky 2 tis. Kč. 

• F. Pluhař: 
-  Zeptal se božnost získat logo okresního volejbalu, byl odkázán k dotazu na ČVS. 

• L. Ott: 
- OVS Trutnov připravuje reakci na mail J. Haufa. 

• V. Anděl: 
- V kategorii juniorek došlo k tomu, že se díky novému použití losovacího skriptu 

ztratily delegace rozhodčích, Částečně zjistil dotazem na samotné rozhodčí, zbytek 
dodelegoval. 

- V průběhu soutěží druhé třídy vyřizoval šestadvacet předelegací, teď má problém 
s obsazením odloženého zápasu M2 v Třebechovicích. 

- Provedl kontrolu zaplacení licenčních příspěvků z listiny, mezi neplatiči jsou 
i rozhodčí běžně pískající - budou vyzvání k nápravě. 

- Oklikou přes L. Šámala se k němu dostala pozvánka na jednání předsedů krajských 
komisí rozhodčích 28.10. v Praze. J. Kmoníček v komisi rozhodčích zařídí, aby mu 
materiály pro předsedu krajské KR byly adresovány. 

• J. Vik: 
- Je třeba dořešit způsob vracení LP za hráčky a hráče do 12 let, které jsme slíbili 

v přihláškách soutěží. K tomu J. Kmoníček - způsob musí být co nejjednodušší, 
abychom záležitost, vzhledem k objemu peněz, o který se jedná, neřešili příliš 
složitě. Závěr družstva krajských soutěží a soutěží okresních budou požádána 
a jmenné seznamy hráček a hráčů, za které jim mají být LP refundovány, V. Nidrle 
proveden namátkovou kontrolu. 

Úkol 4/9/2018 - Požádat předsedy OVS o mailové seznamy družstev, u kterých 
přichází v úvahu refundace LP za mládež do dvanácti let. 
Termín:    17.10.2018 
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Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
 

Úkol 5/9/2018 - Požádat družstva o jmenné seznamy hráček a hráčů, za které mají 
být refundovány LP. 
Termín:    24.10.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

 

Úkol 6/9/2018 - Provést namátkovou kontrolu seznamů hráček a hráčů, za které 
mají být refundovány LP. 
Termín:    14.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Některá ženská družstva druhých tříd ho jako vedoucího soutěže upozorňují na 
nedostatky v zajištění nápojů a hlavně sociálního zařízení. Zajištění nápojů není 
praktikováno ani ve vyšších soutěžích, musí být ale k dispozici tekoucí pitná voda. 
Co se týká sociálního zařízení, je bezpodmínečně nutné zajistit důstojné podmínky. 
Bude rozesláno upozornění družstvům hrajícím soutěže druhých tříd. 

Úkol 7/9/2018 - Upozornit družstva druhých tříd na nutnost zajištění zázemí hřišť.   
Termín:    17.10.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

 

ad 8 - Schůzka s předsedy OVS k účtování 

J. Kmoniček seznámil přítomné s hlavními zásadami, jak musí účtování příspěvku na činnost 
a podílu na vybraných licenční příspěvcích vypadat i s možností, jak s příspěvky nakládat 
(ponechat peníze na KVS nechávat faktury vystavovat na KVS a tak zajistit proplacení, 
nechat si příspěvky převést a potom zajistit správný postup při vykazování, nebo oba 
způsoby kombinovat). Zodpověděl dotazy zástupců okresních svazů, následně byly mj. 
diskutovány otázky týkající se projektů pro mládež a minivolejbalu do škol. Předseda KVS 
zmínil také potřebu registrování mládeže ve VIS, protože podle počtu registrovaných 
(a platících LP) jsou jednak přidělovány některé dotace a dále je počet registrovaných 
východiskem pro určení počtu delegátů na konference. 

Zapsal: Vik 


