
 
 
 

 
 
 

 

ZÁPIS 
ze zasedání 1. Valné hromady ČVS dne 08.05.2021 v Praze 

_________________________________________________________________________ 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: dle pozvánky 
 

1. Zahájení a přivítání delegátů a hostů, volba pracovního předsednictva, včetně 
řídícího Valné hromady 

Zasedání 1. Valné hromady ČVS (dále jen „VH“) zahájil předseda ČVS M. PAKOSTA. V 
úvodu přivítal všechny přítomné účastníky zasedání včetně čestných členů ČVS a hostů. Poté 
si delegáti minutou ticha uctili památku funkcionářů, kteří zemřeli od posledního zasedání. 
M. PAKOSTA poté nechal schválit pracovní předsednictvo ve složení Martin Doleček, Marek 
Pakosta, Petr Sedlatý, Jana Kučerová a řídícího zasedání VH Martina Dolečka. 
Bylo konstatováno, že v tomto okamžiku je přítomno 140 delegátů s hlasem rozhodujícím 
ze 146 pozvaných, což je 95,89 % a zasedání konference je schopné se usnášet a hlasovat. 
 
Návrh:  Schválit pracovní předsednictvo ve složení M. Doleček, M. Pakosta, P. 

Sedlatý, J. Kučerová. 
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   140,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 

2. Schválení programu jednání a jednacího řádu 

M. DOLEČEK nechal schválit program zasedání, jednací řád a ověřovatele zápisu. 
 
M. DOLEČEK: 
 Předložil protinávrh k předloženému jednacímu řádu, kde počet členů volební komise se 

zvyšuje na 5 z původních 3 z důvodu rychlejšího a efektivnějšího průběhu bodu programu 
č.13 VOLBY. Konkrétně se jedná o článek V. Pracovní komise VH, bod b) volební - 5 členů. 

 
Návrh:      Schválit program zasedání. 
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   140,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
Bylo konstatováno, že v tomto okamžiku je přítomno 144 delegátů s hlasem rozhodujícím 
ze 146 pozvaných, což je 98,63 % a zasedání konference je schopné se usnášet a hlasovat. 
 
Návrh:  Schválit jednací řád s předloženou změnou na 5 členů volební komise. 
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
Návrh:  Schválit ověřovatele zápisu J. Kmoníčka a M. Přikryla  
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   143,    proti:    0,   zdrželi se:  1 
 

3. Volba mandátové, volební a návrhové komise 

M. DOLEČEK předložil tyto návrhy na složení pracovních komisí: 
- mandátová komise   Tomáš Zedník, Stanislav Dubský, Pavel Zeman 
- volební komise    Štěpán Říha, Jiří Sloup, Miloš Kočka, Richard Wiesner,  

Pavel Bízek 
- návrhová komise    Jiří Kmoníček, Miroslav Přikryl, Roman Macek. 

 
Návrh:   Schválit mandátovou komisi dle předloženého návrhu.  
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 



 
 
 

 
 
 

 

Návrh:   Schválit návrhovou komisi dle předloženého návrhu.  
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
Návrh:   Schválit volební komisi dle předloženého návrhu.  
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 

4. Zpráva o činnosti ČVS 

M. PAKOSTA předložil Zprávu o činnosti ČVS, přičemž ji spojil s bodem 5 – Zpráva o úrovni 
volejbalu v České republice. 
 
Návrh:  Schválit zprávu o činnosti ČVS.  
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   143,    proti:    0,   zdrželi se:  1 
 

5. Zpráva o úrovni rozvoje volejbalu v České republice 

M. PAKOSTA předložil Zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v České republice, přičemž ji spojil 
s bodem 4 – Zpráva o činnosti ČVS. 
 

6. Zpráva kontrolní a revizní komise ČVS 

J. KUČEROVÁ předložila Zprávu kontrolní a revizní komise ČVS. 
 
O. PASTRNÁK: 
 Rád by slyšel zdůvodnění generálního sekretáře, proč odmítnul dát k dispozici podklady ke 

kontrole KRK dle jejich vyžádání. 
M. LABAŠTA: 
 Nemyslí si, že je pravdivé to, co je uvedeno ve zprávě KRK ČVS. Organizační řád byl na 

základě usnesení orgánů ČVS dopracován a je připraven ke svému schválení novým 
statutárním orgánem (SO) ČVS. Zdůvodnil, proč odmítnul vydat pracovně-právní smlouvy. 
KRK ČVS vyžadovala podklady, které nebyl oprávněn vydat.  

O. PASTRNÁK: 
 Pochopil, že v závěru svého působení byla KRK ČVS nefunkční. 
M. PAKOSTA: 
 Tento závěr potvrdil. Nicméně, pro její doplnění bylo potřeba svolat mimořádnou konferenci 

ČVS, což v nebylo možné. 
J. NOVOTNÝ: 
 Dotázal se, kde je pravda, zda na straně pí. Kučerové, nebo na straně M. Labašty. 
M. PAKOSTA: 
 Informoval, že tyto informace slyší teď poprvé a není schopen v této chvíli posoudit, kde je 

pravda. 
D. VAIGLOVÁ: 
 Citovala ze zápisu ze Správní rady ČVS. 
M. LABAŠTA: 
 Organizační řád je z úrovně SR ČVS schválen a je připraven k přepracování dle nových 

stanov nebo schválení novými orgány ČVS.  
J. SLOUP: 
 Organizační řád sekretariátu byl dopracován LK ČVS a předložen SR ČVS. Bylo vydáno 

doporučení, že ji není dobré schvalovat per-rollam. Podle nových Stanov ČVS jej bude 
schvalovat nový SO ČVS. 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

Návrh:   Schválit zprávu KRK ČVS.  
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   126,    proti:    0,   zdrželi se:  18 
 

7. Výroční zpráva a výsledek hospodaření ČVS za rok 2020 

M. LABAŠTA předložil Výroční zprávu a výsledek hospodaření ČVS za rok 2020. 
 
R. ČINÁTL: 
 Požádal o dodržování pokynů pro účastníky Valné hromady. 
O. PASTRŇÁK: 
 Chybí mu v materiálech Rozvaha a Výsledovka. Rád by je měl k dispozici. 
M. LABAŠTA: 
 Je toho názoru, že se jedná o jednání spolku a ne korporátu. 
 Vzhledem k tomu, jak je nastavený občanský zákoník, tak rozeslané materiály jsou 

v pořádku. 
 ČVS, s.r.o. ještě nemá uzavřené hospodaření, protože zdaňuje k 30.06.2021 a proto budou 

materiály předložené SO ČVS 
O. PASTRŇÁK: 
 Stále si myslí, že výkazy by Valná hromada k dispozici mít měla. 
M. LABAŠTA: 
 Myslí si, že LK ČVS by měla definovat pravomoci orgánů ČVS. Není ovšem oprávněn 

výkazy zveřejňovat, protože nejsou zatím schváleny SR ČVS. Jako jednatel s.r.o. plně 
respektuje ustanovení Stanov ČVS. 

 
Návrh:   Schválit Výroční zprávu a výsledek hospodaření ČVS za rok 2020. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   110,    proti:    3,   zdrželi se:  30 
 

8. Výsledek hospodaření společnosti ČVS, s.r.o. za rok 2020 

M. LABAŠTA předložil Výsledek hospodaření společnosti ČVS, s.r.o. za rok 2020. 
 
M. LABAŠTA: 
 Upozornil, že na justice.cz jsou výkazy za rok 2019. 
T. KUDLÁČEK: 
 Upozornil, že výkazy byly nahrány opožděně. 
 

9. Financování činnosti KVS a OVS 

M. LABAŠTA přednesl informace o financování činnosti KVS a OVS. Přednesené informace 
doplnil J. SLOUP. 
 
Š. ŘÍHA: 
 Navrhnul usnesení směřující ke SO ČVS: Zavazuje Výbor ČVS k tomu, aby financování 

KVS a OVS pro rok 2021 byl v rozsahu minimálně plánovaného rozpočtu na rok 2021. 
M. LABAŠTA: 
 Doplnil komentář Š. Říhy. 
 
Návrh: Ukládá Výboru ČVS zajistit financování KVS a OVS pro rok 2021 v rozsahu 

minimálně plánovaného rozpočtu na rok 2021. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   136,    proti:    0,   zdrželi se:  7 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

10. Návrh změn předpisů 

J. SLOUP předložil návrh změn předpisů ČVS následovně: 
- Návrh změny 01/2021 směrnice č. 01/2011 „Tvorba, schvalování a vyhlašování směrnic 

v ČVS“ s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 02/2021 směrnice č. 03/2011 „Organizační řád výboru ČVS“ s účinností 

uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 07/2021 směrnice č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“ s účinností uvedenou 

ve směrnici 
- Návrh změny 06/2021 směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ s účinností 

uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 10/2021 směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ s účinností uvedenou 

ve směrnici 
- Návrh změny 04/2021 směrnice č. 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“ s účinností 

uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 06/2021 směrnice č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 

školitelů v ČVS“ s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 05/2021 směrnice č. 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“ s účinností 

uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 01/2021 směrnice č. 12/2012 „Archivační a skartační řád ČVS“ s účinností 

uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 03/2021 směrnice č. 14/2013 „Oceňování v ČVS“ s účinností uvedenou ve 

směrnici 
- Návrh změny 01/2021 směrnice č. 16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise ČVS“ 

s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 03/2021 směrnice č. 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních 

center mládeže ČVS“ s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 02/2021 směrnice č. 20/2015 „Statut sportovních středisek beachvolejbalu“ 

s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 03/2021 směrnice č. 24/2014 „Reprezentace České republiky 

v beachvolejbalu“ s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 01/2021 směrnice č. 25/2017 „Statut vrcholových sportovních center 

beachvolejbalu“ s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 02/2021 směrnice č. 27/2017 „Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS“ 

s účinností uvedenou ve směrnici 
- Návrh změny 01/2021 směrnice č. 31/2018 „Rozvoj talentové mládeže v klubech 

zabývajících se beachvolejbalem“ včetně příloh s účinností uvedenou ve směrnici 
s účinností uvedenou ve směrnici 

- Návrh směrnice č. 33/2021 „Statut Asociace volejbalových deblů (volejbalu dvojic)“ 
s účinností od 8.5.2021 

- Návrh na zrušení směrnice č. 18/2012 „Statut vrcholových sportovních center ČVS“. 
- Návrh na zrušení směrnice č. 5/2006 „Směrnice k podpoře reprezentace“ 
 
Návrh:   Schválit změny předpisů ČVS dle návrhu LK ČVS. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
Návrh:   Schválit zrušení předpisů ČVS dle návrhu LK ČVS. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

11. Diskuse 

V diskusi, kterou řídil M. DOLEČEK, vystoupili: 
 
M. SEZEMSKÁ: 
 Dotázala se na seznam kandidátů na Výboru. Ráda by se zeptala kandidátů do Výboru 

ČVS, kteří budou mít v programu podporovat kraje; 
 
T. JOHN: 
 Myslí si, že volba členů Výboru je klíčovým bodem dnešního jednání; 
 Rád by vyzval ty, kteří neuvedli své vize, kdyby své vize představili; 
 
J. LÉBL: 
 Představil se jako kandidát do SO ČVS; 
 Vyjádřil podporu M. Pakostovi na funkci předsedy ČSV a současně podpoří kandidáty 

jednotlivých asociací; 
 Z dalších kandidátů podpoří kandidáty, kteří budou mít za cíl, aby se volejbal stal 

kolektivním sportem č. 3; 
 
M. PŘIKRYL: 
 Představil se jako kandidát na předsedu ČVS a člena SO ČVS; 
 Tímto se vzdal kandidatury na funkci předsedy ČVS; 
 
J. HERGET: 
 Navrhnul uskutečnit volby a až následně pauzu na oběd; 
 

12. Zpráva mandátové komise 

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda T. ZEDNÍK. Konference se zúčastnilo 144 
delegátů s hlasem rozhodujícím ze 146 pozvaných delegátů, což je 98,63 %. 
 

13. Volby  

a) Schválení volebního řádu: 
M. DOLEČEK navrhl schválit volební řád.  
 
Návrh:   Schválit volební řád 1. Valné hromady ČVS. 
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   143,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
b) Schválení přijetí kandidatury Pavla Švitorky na člena KRK ČVS 
M. DOLEČEK přednesl návrh na přijetí kandidatury Pavla Švitorky na člena KRK ČVS 
z důvodu její podání po termínu schváleném výborem ČVS. Tento návrh potvrdil i M. KOČKA. 
 
Návrh:   Schvaluje přijetí kandidatury Pavla Švitorky na člena KRK ČVS 
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   142,    proti:    0,   zdrželi se:  2 
 
c) Stanovení počtu členů výboru ČVS: 
M. DOLEČEK přednesl návrh na stanovení počtu členů výboru ČVS v počtu 11. 
 
Návrh:   Stanovuje počet členů výboru ČVS na volební období 2021-2025 na 11. 
Hlasování:  Návrh byl schválen.  pro:   141,    proti:    0,   zdrželi se:  2 
 



 
 
 

 
 
 

 

d) Stanovení počtu členů a náhradníků KRK ČVS 
M. DOLEČEK přednesl návrh na stanovení počtu členů a náhradníků KRK ČVS na 5 členů a 
2 náhradníky. 
 
Návrh:  Stanovuje počet členů KRK ČVS na volební období 2021-2025 na 5 a počet 

náhradníků na 2. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   144,    proti:    0,   zdrželi se:  0 
 
e) Volba předsedy ČVS a členů výboru ČVS: 
Předseda volební komise Š. ŘÍHA představil kandidáty na funkci předsedy ČVS. 
 
J. POPELKA: 
 Objasnil důvody své kandidatury na funkci předsedy ČVS; 
 Rád by dál rozvíjel potenciál ČVS; 
 
M. PAKOSTA: 
 Objasnil důvody své kandidatury na funkci předsedy ČVS; 
M. GERŽA: 
 Dotázal se na jeho náhled na své spolupracovníky; 
M. PAKOSTA: 
 Jmenoval kraje koalice; 
 
V této chvíli je v sále přítomno 144 delegátů ze 146 pozvaných, což je 98,63 %. 
 
V 1. kole voleb byl zvolen za předsedu ČVS: 
- Pakosta Marek    pro:   139  
 
Předseda volební komise Š. ŘÍHA představil kandidáta na funkci člena výboru ČVS za AVOK-
M. 
Návrh:  Zvolit J. Novotného za člena SO ČVS za AVOK-M. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   143,    proti:    0,   zdrželi se:  1 
 
Předseda volební komise Š. ŘÍHA představil kandidáta na funkci člena výboru ČVS za AVOK-
Z. 
Návrh:  Zvolit M. Geržu za člena SO ČVS za AVOK-Z. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   130,    proti:    0,   zdrželi se:  14 
 
Předseda volební komise Š. ŘÍHA představil kandidáta na funkci člena výboru ČVS za ABV. 
Návrh:  Zvolit V. Maříka za člena SO ČVS za ABV. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   143,    proti:   0,  zdrželi se:  1 
 
Předseda volební komise Š. ŘÍHA představil kandidáty na funkci člena výboru ČVS.  
V 1. kole voleb byli zvoleni tyto členové výboru ČVS: 
- Hacaperka Radek   pro:   80 
- Juda Petr    pro:   94 
- Lejsek Jakub    pro:   79 
- Macek Roman    pro:   95 
- Přikryl Miroslav    pro:   134 
- Zedník Tomáš    pro:   85 
 



 
 
 

 
 
 

 

V 2. kole voleb byl zvolen tento člen výboru ČVS: 
- Pečinka Vavřinec   pro:   72 
 
a) Volba členů kontrolní a revizní komise ČVS: 
Předseda volební komise Š. ŘÍHA představil kandidáty do KRK ČVS.  
 
V této chvíli je v sále přítomno 143 delegátů ze 146 pozvaných, což je 97,95 %. 
 
V 1. kole voleb byli zvoleni tyto členové KRK ČVS: 
- Beran Petr    pro:   130 
- Čermák Jiří    pro:   133 
- Kvíčalová Blanka   pro:   118 
- Švitorka Pavel    pro:   117 
- Tabara Vladimír    pro:   85 
 
Náhradníci: 
- Kmoníček Jiří    pro:   80 
- Kučerová Jana    pro:   38 
 

14. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení 1. Valné hromady ČVS 

Předseda návrhové komise J. KMONÍČEK předložil návrh usnesení ze zasedání 1. Valné 
hromady ČVS.   
 
M. LABAŠTA: 
 Dotázal se, zda by nemělo být uvedeno v usnesení týkající se úkolu pro generálního 

sekretáře uvést do spolkového rejstříku změny ve složení SO a KRK ČVS; 
 
Návrh:  Schválit usnesení ze zasedání 1. Valné hromady ČVS s doplněním M. 

Labašty. 
Hlasování: Návrh byl schválen.  pro:   129,    proti:    0,   zdrželi se:  4 
 

15. Závěr 

Závěrem M. PAKOSTA poděkoval přítomným za jejich práci v uplynulém období. Požádal 
nově zvolené členy výboru o rychlou koordinační schůzku.  Poté M. PAKOSTA zasedání 1. 
Valné hromady ČVS ukončil. 
 
 
Zapsal:  I. Iro 
Přílohy: Usnesení ze zasedání 1. Valné hromady ČVS 
 
 
Zápis ověřili: 
M. Přikryl 
 
 
 
J. Kmoníček 


