
 
 
 

 
 
 

 

 

USNESENÍ 
 

ze zasedání 1. Valné hromady Českého volejbalového svazu 
konané dne 8. května 2021 v Praze 

 
 

Na zasedání 1. Valné hromady Českého volejbalového svazu se z celkového počtu 
146 delegátů s hlasem rozhodujícím zúčastnilo 144 delegátů, tj. 98,63%. Dále se 
zúčastnilo 10 hostů. 
Zasedání 1. Valné hromady ČVS (dále jen „VH“ a „ČVS“) bylo schopné usnášení. 
Prezenční listina je uložena v sekretariátě ČVS. 
Zasedání proběhlo podle schváleného programu. 
 

Na závěr zasedání přijala VH toto usnesení: 
 

A. VH projednala a vzala na vědomí: 
 1. Zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v České republice – přednesenou 

předsedou ČVS Markem Pakostou. 
 2. Výsledek hospodaření společnosti ČVS, s r.o. za rok 2020 – přednesený 

Milanem Labaštou. 
 3. Odstoupení Miroslava Přikryla jako kandidáta na předsedu ČVS. 
 4. Odstoupení Jana Licka a Alice Zemanové jako kandidátů do výboru ČVS. 
 5. Zprávu mandátové komise. 
 
B. VH projednala a schválila: 

1. Program zasedání VH a ověřovatele zápisu. 
2. Jednací řád VH. 
3. Volební řád VH. 

 4. Zprávu o činnosti ČVS – přednesenou předsedou ČVS Markem Pakostou. 
 5. Zprávu kontrolní a revizní komise ČVS – přednesenou paní Janou Kučerovou 
 6. Výroční zprávu ČVS a výsledek hospodaření ČVS za rok 2020 – přednesený 

Milanem Labaštou. 
 7. Změnu 01/2021 směrnice 01/2011 „Tvorba, schvalování a vyhlašování 

směrnic v ČVS“ s účinností uvedenou ve směrnici, 
  změnu 02/2021 směrnice 03/2011 „Organizační řád výboru ČVS“ s účinností 

uvedenou ve směrnici, 
  změnu 07/2021 směrnice 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“ včetně příloh 

s účinností od 1.7.2021, 
  změnu 06/2021 směrnice 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ včetně příloh 

s účinností uvedenou ve směrnici, 
  změnu 10/2021 směrnice 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ včetně příloh 

s účinností uvedenou ve směrnici, 
  změnu 04/2021 směrnice 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“ včetně příloh 

s účinností uvedenou ve směrnici, 
  změnu 06/2021 směrnice 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích 

a školitelů v ČVS“ s účinností uvedenou ve směrnici, 



 
 
 

 
 
 

 

  změnu 05/2021 směrnice 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“ s účinností od 
8.5.2021, 

  změnu 01/2021 směrnice 12/2012 "Archivační a skartační řád ČVS" včetně 
příloh s účinností od 8.5.2021, 

  změnu 03/2021 směrnice 14/2013 „Oceňování v ČVS“ včetně přílohy 
s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 01/2021 směrnice 16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise ČVS“ 
s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 03/2021 směrnice 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních 
center mládeže ČVS“ včetně příloh s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 02/2021 směrnice 20/2015 „Statut sportovních středisek 
beachvolejbalu“ včetně příloh s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 03/2021 směrnice 24/2014 "Reprezentace České republiky v 
beachvolejbalu" s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 01/2021 směrnice 25/2017 „Statut vrcholových sportovních center 
beachvolejbalu“ včetně příloh s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 02/2021 směrnice 27/2017 „Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS“ 
s účinností uvedenou ve směrnici, 

  změnu 01/2021 směrnice 31/2018 „Rozvoj talentové mládeže v klubech 
zabývajících se beachvolejbalem“ včetně přílohy s účinností uvedenou ve 
směrnici, 

  směrnici 33/2021 "Statut Asociace volejbalových deblů (volejbalu dvojic)“ 
s účinností od 8.5.2021. 

 8. Zrušení směrnice 18/2012 „Statut vrcholových sportovních center ČVS“ 
s účinností od 8.5.2021,  

  zrušení směrnice 5/2006 „Směrnice k podpoře reprezentace“ s účinností od 
8.5.2021. 

 9.  Kandidaturu Pavla Švitorky na člena KRK ČVS. 
 
C. VH rozhodla: 
 1. Na základě stanov ČVS článku 7, odst. 8, písm. b, že výbor ČVS bude pro 

následující čtyřleté funkční období složen z 11 členů. 
 2. Na základě stanov ČVS článku 15, odst. 2., že kontrolní a revizní komise ČVS 

bude pro následující čtyřleté funkční období složena z 5 členů a bude mít 2 
náhradníky. 

 
D. VH zvolila: 

1. Pracovní předsednictvo a řídícího zasedání VH. 

2. Mandátovou, volební a návrhovou komisi VH. 

3. Předsedou ČVS Marka Pakostu. 

4. Členy výboru ČVS Jakuba Novotného, Martina Geržu, Víta Maříka, Radka 

Hacaperku, Petra Judu, Jakuba Lejska, Romana Macka, Miroslava Přikryla, 

Tomáše Zedníka a Vavřince Pečinku. 



 
 
 

 
 
 

 

5. Členy kontrolní a revizní komise ČVS Petra Berana, Jiřího Čermáka, Blanku 

Kvíčalovou, Pavla Švitorku a Vladimíra Tabaru. 

6. Náhradníky kontrolní a revizní komise ČVS Jiřího Kmoníčka a Janu 

Kučerovou. 

 
E. VH ukládá: 

1. Výboru ČVS aby financování KVS a OVS pro rok 2021 bylo dodrženo 
minimálně v rozsahu rozpočtu pro rok 2021. T: do 31. 12. 2021 

2 Výboru ČVS projednat náměty zachycené v zápise z jednání VH a využít je 
ke své práci. T: trvale 

3. Generálnímu sekretáři ČVS na webových stránkách ČVS provést aktualizaci 
složení výboru ČVS a podat návrh na změnu údajů do veřejného rejstříku.
 T: do 15.05.2021 

4. Generálnímu sekretáři ČVS na webových stránkách ČVS provést aktualizaci 
složení kontrolní a revizní komise ČVS a podat návrh na změnu údajů do 
veřejného rejstříku. T: do 15.05.2021 

5. Generálnímu sekretáři ČVS na webových stránkách ČVS provést změnu ve 
sbírce směrnic. T: do 31.05.2021 

6. výboru ČVS na svém 1. zasedání stanovit pracovní náplň předsedy ČVS a 
určit výši měsíční odměny  T: do 31.05.2021 

 
 
 
V Praze dne 8. května 2021 
 
Návrhová komise:  Jiří Kmoníček 
 
 Miroslav Přikryl 
 
 Roman Macek 


