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STATUT 
 ODBORNÝCH ÚSEKŮ ČVS 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Výbor ČVS v souladu se stanovami Českého volejbalového svazu (dále jen ČVS“) článkem 8, odst. 
5., písm. i) ustavuje k realizaci svých úkolů tyto odborné komise zvané odborné úseky: 
1.1 Úsek seniorské reprezentace  

a) sekce fyzioterapie  
1.2 Úsek mládeže  

a) sekce chlapci  
b) sekce dívky  

1.3 Úsek vzdělávání  
1.4 Úsek beachvolejbalu  
1.5 Úsek medializace  
1.6 Úsek extraligy mužů a žen 
1.7 Mezinárodní úsek 
1.8 Úsek paravolejbalu  

2. Výbor ČVS schvaluje na návrh předsedy ČVS vedoucí a členy odborných úseků. 
3. Výbor ČVS deleguje na odborné úseky část svých pravomocí. 

 
 

Článek 2 
Poslání a úkoly odborných úseků 

1. Obecným posláním odborných úseků je řídící, výkonná, metodická a kontrolní činnost v dané 
oblasti vyplývající ze stanov ČVS, směrnic a příslušných předpisů ČVS a rozhodnutí výboru ČVS.  

2. Charakteristika odborných úseků: 
2.1 Odborné úseky jsou oblasti, ve kterých je nutno nahradit dobrovolné působení funkcionářů 

ČVS profesionálními pracovníky.   
2.2 Profesionální pracovníci mohou být zaměstnanci ČVS či externí dodavatelé na základě 

smlouvy dle Občanského zákoníku. Profesionálním pracovníkem může být i člen výboru 
ČVS, a to jak v pozici vedoucího příslušného úseku, tak i v jiné pozici v daném úseku, pokud 
byl do pozice v daném úseku ustanoven v souladu s touto směrnicí. 

2.3 Každý odborný úsek má v čele vedoucího úseku, který odpovídá za činnost úseku, 
v případě potřeby je možné členění na menší celky.   

2.4 Mezi zasedáními výboru ČVS řídí činnost odborných úseků předseda ČVS. 
2.5 Odborné úseky dle potřeby spolupracují s ostatními orgány ČVS, odbornými úseky, 

odbornými komisemi a subkomisemi. 
3. Obecné úkoly odborných úseků: 

3.1 Při své činnosti se řídí stanovami ČVS, směrnicemi a příslušnými předpisy ČVS, 
rozhodnutími a pokyny výboru ČVS. 

3.2 Ve své oblasti kontrolují a odpovídají za dodržování stanov ČVS, směrnic a příslušných 
předpisů ČVS a rozhodnutí výboru ČVS. 

3.3 Podílí se návrhy na novelizaci stanov, směrnic a předpisů ČVS. 
3.4 Předkládají návrhy na úpravy a rozvíjení Volejbalového informačního systému (dále jen 

„VIS“), za oblast svojí působnosti a zároveň jsou garantem, že VIS a jeho funkcionality za 
danou oblast jsou v souladu s předpisy ČVS. 

3.5 Předkládají koncepce a návrhy rozvoje ve své oblasti. 
3.6 Připravují potřebné podklady do dotačních žádostí za svoji oblast. 
3.7 Vypracovávají návrh rozpočtu odborného úseku na příslušné účetní období a předkládají 

jej v požadovaném termínu ekonomickému oddělení sekretariátu ČVS. 
3.8 Dohlíží a nesou odpovědnost za čerpání schváleného rozpočtu odborného úseku  
3.9 Vypracovávají „plán činnosti odborného úseku“ na příslušný rok či soutěžní období, který 

předkládají výboru ČVS. 
3.10 Plní úkoly vyplývající ze zasedání výboru ČVS. 
3.11 Předkládají podklady a návrhy pro zasedání výboru ČVS za svou oblast.  
3.12 Předkládají návrhy na odměny pracovníků odborného úseku výboru ČVS. 
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3.13 Vydávají pro oblast činností odborného úseku metodické pokyny, rozpisy apod., které před 
vydáním konzultují s legislativní komisi ČVS. 

3.14 V případě potřeby si vytvářejí komise, které pověřuje konkrétními činnostmi a úkoly.  
3.15 Zajišťují přípravu a evidenci smluvní dokumentace související s činností odborného úseku. 
3.16 Zajišťují evidenci písemností související s činností odborného úseku v elektronické podobě 

po dobu a ve formátu v souladu s předpisy ČVS. 
3.17 Zajišťují archivaci a vypracovávají návrhy na skartaci dokumentů komise v souladu 

s předpisy ČVS. 
3.18 Provádějí řádné vyúčtování finančních prostředků v souladu s předpisy ČVS nebo pokyny 

sekretariátu ČVS. 
3.19 Dohlížejí nad svěřeným majetkem ČVS. 
3.20 Na webových stránkách ČVS ve spolupráci se sekretariátem uveřejňují pravidelně informace 

o své činnosti. 
3.21 Podílí se na propagaci volejbalu na veřejnosti. 
3.22 Spolupracují s ostatními úseky, orgány ČVS, odbornými komisemi a sekretariátem ČVS. 

4. Jednotlivé odborné úseky plní tyto specifické úkoly: 
(a) Úsek seniorské reprezentace 

- zajišťuje profesionální podporu seniorské, U23 a akademické reprezentaci, 
- navrhuje a předkládá výboru ČVS složení realizačních týmů reprezentačních družstev, 
- schvaluje plány přípravy reprezentačních družstev, 
- vyhodnocuje činnost reprezentačních družstev, 
- definuje své požadavky k úseku mládeže a případně dalším odborným úsekům, 
sekce fyzioterapie 
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti fyzioterapie,   
- podílí se na školení a aktivním přenosu poznatků do dalších odborných úseků, 
- zajišťuje provoz fyzio ordinace, 
- spolupracuje s dalšími odbornými úseky, především s ÚM a ÚBV. 

(b) Úsek mládeže 
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti mládežnického volejbalu, 
- prostřednictvím koordinátora projektu minivolejbal řídí a podporuje minivolejbal, 
- ustavuje radu mládeže (RM) jako pracovní komisi ÚM, která: 

• navrhuje podobu nemistrovských republikových soutěží mládeže včetně jejich 
rozpisů a závěrečného vyhodnocení, 

• odpovídá za přípravu a organizaci soutěží Českého poháru mládeže, 
• odpovídá za pořádání a organizaci Memoriálu Richarda Myslíka a Memoriálu 

Milana Kafky, 
• odpovídá za pořádání nemistrovských jednorázových turnajů staršího a 

mladšího žactva a celostátního finále mladšího žactva, 
• navrhuje systém a výši podpory za pořádání turnajů mládeže, 
• připomínkuje materiály týkající se mládeže předkládané ke schválení výboru 

ČVS, 
• každoročně pořádá s podporou ÚM „Programovou konferenci mládeže“. 

- sekce chlapci 
• navrhuje a předkládá výboru ČVS složení realizačních týmů mládežnických 

reprezentačních družstev chlapců, 
• schvaluje plány přípravy mládežnických reprezentačních družstev chlapců, 
• vyhodnocuje činnost mládežnických reprezentačních družstev chlapců, 
• eviduje, kontroluje a vyhodnocuje činnost SpS a SCM chlapců, 
• navrhuje a předkládá systém finanční podpory pro SpS, SCM chlapců včetně 

trenérů, 
• zajišťuje komunikaci a spolupráci s úsekem seniorské reprezentace mužů, 

- sekce dívky 
• navrhuje a předkládá výboru ČVS složení realizačních týmů mládežnických 

reprezentačních družstev dívek, 
• schvaluje plány přípravy mládežnických reprezentačních družstev dívek, 
• vyhodnocuje činnost mládežnických reprezentačních družstev dívek, 
• eviduje, kontroluje a vyhodnocuje činnost SpS a SCM dívek, 
• navrhuje a předkládá systém finanční podpory pro SpS, SCM dívek včetně 

trenérů, 
• zajišťuje komunikaci a spolupráci s úsekem seniorské reprezentace žen, 

(c) Úsek vzdělávání 
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti vzdělávání trenérů, 
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- řídí a organizuje školení trenérů mládeže a II. a I. třídy, 
- dohlíží nad krajskými vzdělávacími centry KVS, předkládá koncepce a návrhy rozvoje 

ve své oblasti, 
- navrhuje metodická doporučení pro další odborné úseky a oblasti, 
- ustavuje trenérsko-metodickou komisi (TMK) jako pracovní komisi ÚV, která: 

•  poskytuje podporu při tvorbě metodiky. 
(d) Úsek beachvolejbalu 

- zajišťuje profesionální podporu v oblasti beachvolejbalu, 
- navrhuje a předkládá výboru ČVS složení realizačních týmů reprezentačních družstev, 
- schvaluje plány přípravy reprezentačních družstev, 
- eviduje, kontroluje a vyhodnocuje činnost beachvolejbalových SpS a SCM, 
- navrhuje a předkládá systém finanční podpory pro SpS, SCM včetně trenérů, 
- ustavuje metodickou komisi beachvolejbalu (MKBV) jako pracovní komisi ÚBV, která: 

•  poskytuje podporu při tvorbě metodiky, 
- poskytuje podporu Asociaci baechvolejbalu. 

(e) Úsek medializace 
- koordinuje aktivity v mediální oblasti, 
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti medializace ostatním odborným úsekům, 
- odpovídá za komunikaci pomocí webu, online a tištěných medií, 
- odpovídá za komunikaci sociálními sítěmi, 
- odpovídá za komunikaci prostřednictvím TV, rozhlas a streamů. 

(f) Úsek extraligy mužů a žen 
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti extraligy mužů a žen, 
- navrhuje a předkládá podobu soutěží vrcholového volejbalu včetně rozpisu zápasů  
- navrhuje licenční řád a podmínky pro družstva extraligy mužů a žen, 
- ve spolupráci s ČT vybírá a navrhuje zápasy pro televizní přenosy, 
- poskytuje podporu Asociaci volejbalových oddílů a klubů mužů i žen. 

(g) Mezinárodní úsek  
- zajišťuje spolupráci s mezinárodními volejbalovými organizacemi (FIVB, CEV, MEVZA 

a národní volejbalové federace), 
- zajišťuje agendu týkající se pořádání mezinárodních akcí na území ČR, 
- zajišťuje agendu týkající se účasti našich representantů na mezinárodních akcích, 
- zajišťuje mezinárodní přepravní služby pro potřeby ČVS, 
- odpovídá za agendu hráčských transferů, 
- poskytuje podporu úsekům, které mají aktivity na mezinárodní úrovni. 

(h) úsek paravolejbalu  
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti sportu handicapovaných, 
- zajišťuje spolupráci s mezinárodními volejbalovými organizacemi handicapovaných, 
- zajišťuje spolupráci s organizacemi pro tělesně postižené na území ČR a s Národní 

sportovní agenturou, 
- navrhuje a předkládá výboru ČVS složení realizačních týmů reprezentačních družstev, 
- schvaluje plány přípravy reprezentačních družstev. 

 
 

Článek 3  
Řízení odborných úseků 

1. V čele jednotlivých odborných úseků jsou vedoucí úseků, kteří odpovídají za jejich řízení. 
2. Vedoucí úseků jsou podřízeni výboru ČVS a předsedovi ČVS. To platí i v případě, že je vedoucím 

daného úseku ustanoven člen výboru ČVS. 
3. Vedoucí úseků jsou odpovědni za řízení pracovníků a koordinaci činností svého úseku 
4. Vedoucí sekcí úseku jsou podřízeni vedoucímu úseku a nesou odpovědnost za řízení pracovníků 

a koordinaci činností své sekce úseku 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1. K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
2. Touto směrnicí Statut odborných úseků ČVS není dotčena směrnice č. 22/2013 Statut odborných 

komisí ČVS. 
3. Tato změna č. 02/2022 směrnice č. 32/2020 „Statut odborných úseků ČVS“ byla schválena 
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výborem ČVS dne 12. října 2022 a nabývá účinnosti dne 13. října 2022. 
 
 
 

Mgr. Marek Pakosta, v.r.       Ing. Ivan Iro, v.r. 
předseda ČVS generální sekretář ČVS 

 


