
 

 

ZÁPIS č. 42/04/14 
z 42. zasedání správní rady ČVS dne 14.04.2021 v Praze 

 

 

Přítomni: M. Pakosta, M. Gerža, R. Hacaperka, P. Juda, Z. Haník, J. Popelka, J. Diviš, 
R. Macek, V. Mařík – prezenčně 

  P. Beneš, M. Provazník, J. Beneš, J. Zemánek – video konference 
Program: dle pozvánky 
 

Zahájení 

Zasedání zahájil a řídil předseda ČVS M. Pakosta. V úvodu přivítal členy SR ČVS a omluvil 
dřívější opuštění zasedání J. Beneše, P. Beneše, J. Zemánka, R. Macka. Zasedání se 
uskutečnilo kombinovanou formou prezenčně a formou video konference v souladu se 
směrnicí 27/2017 Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS. 
 
Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu správní rady ČVS přivítal přizvané hosty (M. 
Labaštu, I. Ira, J. Sloupa, M. Dolečka), upozornil na způsob hlasování a na skutečnost 
pořízení záznamu. 
 
Požádal o změnu pořadí některých bodů 02/42, 06/42, 16/42 za bod 23/42.  Takto 
odsouhlaseno členy SR ČVS.  Následně předseda ČVS M. Pakosta pověřil I. Ira 
administrativním vedením zasedání. 
 

1. Aktualizace programu zasedání 

Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 42. zasedání SR ČVS byl 
schválen jednomyslně.  
 

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 41/03/21 
 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
Zápis č. 41/03/21 byl schválen bez připomínek jednomyslně. 
 
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ: 

01/30 d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 7. zasedání výboru ČVS návrh 
směrnice ČVS č. 28/2017 „Organizační řád sekretariátu ČVS“ 
T: 08.05.2021     Z: M. LABAŠTA 

16/30 a) Ukládá předsedovi ČVS dojednat podporu a uzavřít memorandum k pořádání 
ME žen U-17 v roce 2022 s Olomouckým krajem.   
T: 31.08.2021     Z: M. PAKOSTA 

02/35 c) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit na 8. zasedání výboru ČVS Organizační 
řád sekretariátu ČVS a další předpisy ČVS související s řídícími schématy a 
organizační struktury ČVS 
T: 08.05.2021     Z: Předseda LK ČVS (J. Sloup) 

07/35 b) Ukládá předsedovi pracovní skupiny na vytvoření vzorové smlouvy předložit 
závěry na zasedání SR ČVS. 
T: 30.06.2021     Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 

10/39 e) Ukládá projektovému koordinátorovi předložit rozpočet projektu Oslavy 100 let 
volejbalu rozdělený do jeho hlavních částí: Praha, Ostrava, Brno, Č. Budějovice. 
T: 28.04.2021   Z: Koordinátor projektu Oslavy 100 let 

(A. Mráz) 
 

3. Odvolací případy: 

Žádný odvolací případ nebyl předložen. I. Iro informoval o doručeném případu odvolání J. 
Krále proti rozhodnutí DK ČVS ve věci zastavení činnosti za porušení pravidel týkajících se 
Antidopingu. 



 

 

 

4. Hlavní body programu 42. zasedání SR ČVS: 

01/42 Výsledky hlasování per-rollam 
Písemný materiál: 

- Souhrn hlasování per-rollam od 41. zasedání SR ČVS dne 10.03.2021; 
 
1) Ukončení soutěže EX-Z: 

 
USNESENÍ 01/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje společný návrh STK ČVS a AVOK-Ž o ukončení soutěže EX-Z. 
b) Na základě návrhu STK ČVS v souladu s článkem 12 a přílohy č. 27 Rozpisu 

mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2020/2021 schvaluje konečné pořadí 
soutěže extraligy žen po 1. části soutěže jako konečné pořadí celé soutěže a v souladu 
s článkem 19 Rozpisu vyhlašuje mistrem ČR družstvo VK Dukla Liberec. 

 
2) Nominace beachvolejbalu: 

 
USNESENÍ 01/42: 
SR ČVS: 
c) Schvaluje nominační kritéria kategorie U22 dle předloženého návrhu. 
d) Schvaluje účelové využití části schváleného rozpočtu kapitoly úsek beachvolejbalu, 

položky reprezentace dospělých ve výši 100.000.- Kč na podporu medializace 
reprezentačního olympijského týmu mužů O. Perušič, D. Schweiner. 

e) Jmenuje členy RD ČR v beachvolejbalu pro rok 2021 pro kategorie mužů, žen a žen 
U20 dle předloženého návrhu. 

f) Jmenuje členy realizačního týmu RD ČR v beachvolejbalu mužů, žen a žen U20 dle 
předloženého návrhu. 

g) Pověřuje vedoucího úseku beachvolejbalu ČVS přípravou trenérských a hráčských 
smluv v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly úsek beachvolejbalu d le 
předloženého návrhu. 

T: 30.03.2021     Z: Vedoucí ÚBV ČVS (O. Vlček) 
 
02/42 Žádost J. Popelky o informace týkající se osoby ve smluvním vztahu s ČVS 
Informace k tomuto bodu jednání předložil M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 02/42: 
SR ČVS: 

a) Bere na vědomí žádost J. Popelky o informace týkající se osoby ve smluvním vztahu 
s ČVS. 

b) Bere na vědomí Prohlášení V. Maříka k právní odpovědnosti výkonu funkce člena SR 
ČVS v gesci dotace. 

c) Ukládá předsedovi ČVS vyžádat legislativní stanovisko k žádosti V. Maříka o umožnění 
nahlédnout do primárních účetních dokumentů ČVS, které se týkají období 1. – 4. kvartál 
2020. 

T: 21.04.2021    Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 
 

03/42 Příprava 1. valné hromady ČVS 
Písemný materiál:  

- Jednací řád 1. VH ČVS – distančně; 
- Volební řád 1. VH ČV – distančně; 
- Pozvánka na 11. poradu předsedy ČVS s předsedy KVS; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval J. Sloup.  
 



 

 

USNESENÍ 03/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje změnu pořadí volby kandidátů za asociace ve volebním řádu 1. VH ČVS 

v pořadí volba člena výboru ČVS za AVOK-M, volba člena výboru ČVS za AVOK-Ž, volba 
člena výboru ČVS za ABV. 

b) Ukládá legislativní komisi ČVS připravit podklady pro případné zasedání 1. VH ČVS 
kombinovanou formou (jednací řád a volební řád). 

T: 19.04.2021     Z: Předseda LK ČVS (J. Sloup) 
c) Schvaluje prioritu zasedání 1. VH ČVS prezenční (kombinovanou) formou. 
d) Ukládá předsedovi ČVS uskutečnit hlasování SR ČVS per-rollam ke schválení podkladů 

pro zasedání 1. VH ČVS. 
T: 22.04.2021     Z: Předseda ČVS (M. Pakosta) 

 
04/42 Návrh změny směrnic ČVS 
Písemný materiál:  

- Návrh změny 01/2021 směrnice 01/2011 „Tvorba, schvalování a vyhlašování směrnic 
v ČVS“; 

- Návrh změny 03/2021 směrnice 03/2011 „Organizační řád výboru ČVS“ 
- Návrh změny 07/2021 směrnice 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“; 
- Návrh změny 06/2021 směrnice 05/2011 „Registrační řád volejbalu“; 
- Návrh změny 10/2021 směrnice 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“; 
- Návrh změny 04/2021 směrnice 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“; 
- Návrh změny 06/2021 směrnice 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 

školitelů v ČVS“; 
- Návrh změny prováděcího předpisu 13/2021 „Školení trenérů v ČVS“; 
- Návrh změny prováděcího předpisu 02/2021 „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“; 
- Návrh změny 05/2021 směrnice 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“; 
- Návrh změny 01/2021 směrnice 12/2012 "Archivační a skartační řád ČVS"; 
- Návrh změny 03/2021 směrnice 14/2013 „Oceňování v ČVS“; 
- Návrh změny 01/2021 směrnice 15/2011 "Webové stránky ČVS"; 
- Návrh změny 01/2021 směrnice 16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise ČVS“; 
- Návrh změny 03/2021 směrnice 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních 

center mládeže ČVS“; 
- Návrh změny 02/2021 směrnice 20/2015 „Statut sportovních středisek 

beachvolejbalu“; 
- Návrh změny 03/2021 směrnice 24/2014 „Reprezentace České republiky 

v beachvolejbalu“; 
- Návrh změny 01/2021 směrnice 25/2017 „Statut vrcholových sportovních center 

beachvolejbalu“; 
- Návrh změny 02/2021 směrnice 27/2017 „Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS“; 
- Návrh změny 01/2021 směrnice 31/2018 „Rozvoj talentové mládeže v klubech 

zabývajících se beachvolejbalem“; 
- Návrh směrnice 33/2021 „Statut Asociace volejbalových deblů (volejbalu dvojic)“ 

Písemný materiál přednesl a okomentoval J. Sloup.  
 
USNESENÍ 04/42: 
SR ČVS: 
a) Projednala návrh změny 01/2021 směrnice 01/2011 „Tvorba, schvalování a vyhlašování 

směrnic v ČVS“, návrh změny 03/2021 směrnice 03/2011 „Organizační řád výboru 
ČVS“, návrh změny 07/2021 směrnice 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“, návrh změny 
06/2021 směrnice 05/2011 „Registrační řád volejbalu“, návrh změny 10/2021 směrnice 
06/2011 „Přestupní řád volejbalu“, návrh změny 04/2021 směrnice 07/2012 
„Disciplinární řád volejbalu“, návrh změny 06/2021 směrnice 08/2011 „Školení a 
jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“ a jejích prováděcích předpisů změna 



 

 

13/2021 „Školení trenérů v ČVS“ a změna 02/2021 „Školení rozhodčích a školitelů 
v ČVS“, návrh změny 05/2021 směrnice 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“, návrh 
změny 01/2021 směrnice 12/2012 „Archivační a skartační řád ČVS“, návrh změny 
03/2021 směrnice 14/2013 „Oceňování v ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 15/2011 
„Webové stránky ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 16/2012 „Jednací řád arbitrážní 
komise ČVS“, návrh změny 03/2021 směrnice 17/2012 „Statut sportovních středisek a 
sportovních center mládeže ČVS“, návrh změny 02/2021 směrnice 20/2015 „Statut 
sportovních středisek beachvolejbalu“, návrh změny 03/2021 směrnice 24/2014 
„Reprezentace České republiky v beachvolejbalu“, návrh změny 01/2021 směrnice 
25/2017 „Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu“, návrh změny 02/2021 
směrnice 27/2017 „Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS“, návrh změny 01/2021 
směrnice 31/2018 „Rozvoj talentové mládeže v klubech zabývajících se 
beachvolejbalem“, návrh směrnice 33/2021 „Statut Asociace volejbalových deblů 
(volejbalu dvojic)“. 

b) Schvaluje změnu 13/2020 prováděcího předpisu „Školení trenérů v ČVS“ a změnu 
02/2021 „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“, obojí ke směrnice 08/2011 Školení a 
jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS, změnu 01/2021 směrnice 15/2011 
„Webové stránky ČVS“. 

c) Schvaluje návrh na zrušení směrnic 18/2012 „Statut vrcholových sportovních center 
ČVS“ a 5/2006 „Směrnice k podpoře reprezentace“. 

d) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh změny 01/2021 směrnice 01/2011 „Tvorba, 
schvalování a vyhlašování směrnic v ČVS“, návrh změny 03/2021 směrnice 03/2011 
„Organizační řád výboru ČVS“, návrh změny 07/2021 směrnice 04/2011 „Soutěžní řád 
volejbalu“, návrh změny 06/2021 směrnice 05/2011 „Registrační řád volejbalu“, návrh 
změny 10/2021 směrnice 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“, návrh změny 04/2021 
směrnice 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“, návrh změny 06/2021 směrnice 08/2011 
„Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, návrh změny 05/2021 
směrnice 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 12/2012 
"Archivační a skartační řád ČVS", návrh změny 03/2021 směrnice 14/2013 „Oceňování 
v ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise ČVS“, 
návrh změny 03/2021 směrnice 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních 
center mládeže ČVS“, návrh změny 02/2021 směrnice 20/2015 „Statut sportovních 
středisek beachvolejbalu“, návrh změny 03/2021 směrnice 24/2014 "Reprezentace 
České republiky v beachvolejbalu", návrh změny 01/2021 směrnice 25/2017 „Statut 
vrcholových sportovních center beachvolejbalu“, návrh změny 02/2021 směrnice 
27/2017 „Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 
31/2018 „Rozvoj talentové mládeže v klubech zabývajících se beachvolejbalem“, návrh 
směrnice 33/2021 „Statut Asociace volejbalových deblů (volejbalu dvojic)“ k projednání 
a schválení na 1. valnou hromadu ČVS dne 8. 5. 2021. 

T: 08.05.2021    Z: Předseda LK ČVS (J. Sloup) 
e) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh na zrušení směrnic 18/2012 „Statut 

vrcholových sportovních center ČVS“ a 5/2006 „Směrnice k podpoře reprezentace“ 
k projednání a schválení 1. valnou hromadu ČVS dne 8. 5. 2021. 

T: 08.05.2021    Z: Předseda LK ČVS (J. Sloup) 
f) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zaslat návrh změny 01/2021 směrnice 01/2011 

„Tvorba, schvalování a vyhlašování směrnic v ČVS“, návrh změny 03/2021 směrnice 
03/2011 „Organizační řád výboru ČVS“, návrh změny 07/2021 směrnice 04/2011 
„Soutěžní řád volejbalu“, návrh změny 06/2021 směrnice 05/2011 „Registrační řád 
volejbalu“, návrh změny 10/2021 směrnice 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“, návrh 
změny 04/2021 směrnice 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“, návrh změny 06/2021 
směrnice 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“ a její 
prováděcí předpisy změna 13/2021 „Školení trenérů v ČVS“ a změna 02/2021 „Školení 
rozhodčích a školitelů v ČVS“, návrh změny 05/2021 směrnice 10/2011 „Členské 
příspěvky v ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 12/2012 "Archivační a skartační řád 



 

 

ČVS", návrh změny 03/2021 směrnice 14/2013 „Oceňování v ČVS“, návrh změny 
01/2021 směrnice 16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise ČVS“, návrh změny 03/2021 
směrnice 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže ČVS“, 
návrh změny 02/2021 směrnice 20/2015 „Statut sportovních středisek beachvolejbalu“, 
návrh změny 03/2021 směrnice 24/2014 "Reprezentace České republiky v 
beachvolejbalu", návrh změny 01/2021 směrnice 25/2017 „Statut vrcholových 
sportovních center beachvolejbalu“, návrh změny 02/2021 směrnice 27/2017 „Směrnice 
pro hlasování per rollam v ČVS“, návrh změny 01/2021 směrnice 31/2018 „Rozvoj 
talentové mládeže v klubech zabývajících se beachvolejbalem“, návrh směrnice 
33/2021 „Statut Asociace volejbalových deblů (volejbalu dvojic)“ delegátům 1. valné 
hromady ČVS jako podklad pro její zasedání dne 8. 5. 2021. 

T: 23.04.2021    Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

g) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zaslat návrh na zrušení směrnic 18/2012 „Statut 
vrcholových sportovních center ČVS“ a 5/2006 „Směrnice k podpoře reprezentace“ 
delegátům 1. valné hromady ČVS jako podklad pro její zasedání dne 8. 5. 2021. 

T: 23.04.2021    Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

 
05/42 Hodnocení ČP mládeže 2020/2021 
Písemný materiál: 

- Hodnocení ČP mládeže 2020/2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
USNESENÍ 05/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí informaci o neuskutečnění Českého poháru mládeže 2020/2021 

z důvodu přetrvávajících opatření proti nákaze SARS-CoV-2 
b) Schvaluje uskutečnění Českého poháru mládeže 2021/2022 s vkladem 0,- Kč pro 

družstva, která byla přihlášena a zaplatila vklad do ČP mládeže v soutěžím období 
2020/2021. 

 
06/42 Návrh na úpravu věkových kategorií mládeže 
Písemný materiál: 

- Návrh na úpravu věkových kategorií mládeže; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda.  
 
NESCHVÁLENÉ USNESENÍ 06/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje protinávrh M. Gerži odložit hlasování o věkových kategoriích na 10.05.2021. 
b) Schvaluje úpravu věkových kategorií mládeže pro soutěžní období 2021/22 dle 

předloženého návrhu. 
c) Ukládá vedoucímu Úseku mládeže ČVS rozpracovat pro další soutěžní období 

eventuelně další úpravy věkových kategorií mládeže. 
T: 31.12.2021    Z: Vedoucí úseku mládeže ČVS (P. 
Juda) 

Poznámka: na toto nepřijaté usnesení navazuje usnesení 25/42 h)  
 
07/42 Sportovní kalendář pro soutěžní období 2021/2022 
Písemný materiál: 

- Návrh Sportovního kalendáře pro soutěžní období 2021/2022; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu. 
 
 



 

 

USNESENÍ 07/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje Sportovní kalendář pro soutěžní období 2021/2022 zpracovaný a předložený 

STK ČVS. 
b) Bere na vědomí potřebu dopracovat termínový kalendář pro soutěžní období 2021/2022. 
c) Ukládá předsedům AVOK-M,Ž a vedoucímu Úseku mládeže ČVS dodat předsedovi STK 

ČVS hrací termíny svých soutěží pro tvorbu termínového kalendáře. 
  T: 20.04.2021              Z: Předseda AVOK-M (R. Macek) 

                 Předseda AVOK-Ž (M. Gerža) 
                  Vedoucí ÚM ČVS (P. Juda) 
d) Ukládá předsedovi STK ČVS dle dodaných podkladů zpracovat termínový kalendář a 

předložit jej ke schválení SR ČVS. 
   T: 28.04.2021    Z: Předseda STK ČVS (P. Kvarda) 
e) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválený Sportovní kalendář pro soutěžní 

období 2021/2022 na webových stránkách ČVS a zaslat jako podklad k přihláškám do 
soutěží oprávněným družstvům a pro informaci KVS. 

T: 10.05.2021    Z: Předseda STK ČVS (P. Kvarda) 
 
08/42 Zásady Rozpisu soutěží pro soutěžní období 2021/2022 
Písemný materiál: 

- Návrh Zásad Rozpisu soutěží pro soutěžní období 2021/2022; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 08/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní 

období 2021/2022 dle materiálu předloženého STK ČVS vč. systému plateb LPD a 
poplatků za neplnění péče o mládež. 

b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS aktualizovat rozpočet ČVS s ohledem na převedení 
plateb LPD a poplatků za neplnění péče o mládež v neprofesionálních soutěžích ČVS 
dle materiálu předloženého STK ČVS. 

T: 20.04.2021    Z: Generální sekretář ČVS (M. Labašta) 
c) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválené zásady Rozpisu mistrovských soutěží 

ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní období 2021/2022 na webových stránkách ČVS 
a zaslat jako podklad k přihláškám do soutěží oprávněným družstvům. 

T: 10.05.2021    Z: Předseda STK ČVS (P. Kvarda) 
 
09/42 Zásady ČP dospělých pro soutěžní období 2021/2022 
Písemný materiál: 

- Návrh Zásad ČP dospělých pro soutěžní období 2021/2022; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 09/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje zásady Rozpisu Českého poháru dospělých pro soutěžní období 2021/2022 dle 

materiálu předloženého STK ČVS. 
b) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválené zásady Rozpisu Českého poháru 

dospělých pro soutěžní období 2021/2022 na webových stránkách ČVS a zaslat jako 
podklad k přihláškám do soutěží oprávněným družstvům. 

T: 10.05.2021    Z: Předseda STK ČVS (P. Kvarda) 
 
10/42 Hodnocení účasti družstev v pohárech CEV 
Písemný materiál: 

- Hodnocení účasti družstev v pohárech CEV; 



 

 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro.  
 
USNESENÍ 10/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí hodnocení pohárových soutěží CEV 2020/2021. 
b) Schvaluje rozdělení finanční podpory pro účastníky pohárových soutěží CEV v souladu 

se schváleným rozpočtem ČVS. 
c) Schvaluje seznam Supervizorů CEV pro pohárové soutěže CEV v soutěžním období 

2021/2022 v následujícím složení: 
➢ Dušan GERŽA 
➢ Martin HUDÍK 
➢ Ivan IRO 
➢ Milan LABAŠTA 
➢ Zdeněk ŠKODA 

 
11/42 Přehled transferů za soutěžní období 2020/2021 
Písemný materiál: 

- Přehled transferů za soutěžní období 2020/2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro. 
 
USNESENÍ 11/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí seznam transferů za soutěžní období 2020/2021. 
b) Ukládá zveřejnit seznam transferů za soutěžní období 2020/2021 na webových 

stránkách ČVS. 
 T: 21.04.2021    Z: Mezinárodní sekretář ČVS 
         (I. Iro) 

 
12/42 Příprava herní sezóny AVD 2021 
Písemný materiál: 

- Příprava herní sezóny AVD 2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro místo T. Kokojana.  
 
USNESENÍ 12/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí přípravu herní sezóny AVD 2021. 
 
13/42 Jmenování trenérů beachvolejbalu 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování trenérů beachvolejbalu; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš.  
 
USNESENÍ 13/42: 
SR ČVS: 
a) Na návrh Úseku beachvolejbalu ČVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a 

jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.2, písm. b) po 
splnění všech podmínek stanovených prováděcím předpisem „Školení trenérů v ČVS“, 
dle článku 2, odst. 4.2 jmenuje Martina Šotkovského, Kamilu Mrázovou, Josefa Kantára, 
Jiřího Slavíka a Ludvíka Humenského trenéry beachvolejbalu II. třídy. 

 
14/42 Přihláška k registraci právnické osoby za člena ČVS 
Písemný materiál: 

- Přihláška k registraci právnické osoby za člena ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Tabaru. 



 

 

 
USNESENÍ 14/42: 
SR ČVS: 
a) Na návrh Registračně matriční komise na základě stanov ČVS článku 5, odst. 1. a 

Směrnice o členství v ČVS článku 2, odst. 2. po splnění všech podmínek stanovených 
Registračním řádem volejbalu článku 9, odst. 1. až 4. schvaluje přihlášku k registraci 
právnické osoby: 

− 3101 363 Volejbal Rudolfov, z.s., 373 71 Rudolfov, Adamovská 511/12a, 
   IČ: 09987185 

− 6403 713 Tělocvičná jednota Sokol Rajhrad, 664 61 Rajhrad, Masarykova  
305, IČ: 48480380 

kterým tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS. 
 
15/42 Vývoj členské základny volejbalu v letech 2011 – 2020 
Písemný materiál: 

- Vývoj členské základny volejbalu v letech 2011 – 2020; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného V. Tabaru. 
 
USNESENÍ 15/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí „Vývoj členské základny volejbalu v letech 2011 – 2020“ předloženou 

registračně matriční komisí ČVS. 
b) Ukládá předsedovi RMK ČVS zveřejnit „Vývoj členské základny volejbalu v letech 2011 

– 2020“ na webových stránkách ČVS. 
T: 20.04.2021     Z: Předseda RMK ČVS 

(V. Tabara) 
c) Ukládá předsedovi RMK ČVS zaslat „Vývoj členské základny volejbalu v letech 2011 – 

2020“ všem KVS a aktivním oddílům. 
T: 20.04.2021     Z: Předseda RMK ČVS 

(V. Tabara) 
d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zadat úpravu Volejbalového informačního systému 

(VIS) tak, aby „Statistky“ v souladu s Registračním řádem volejbalu správně vykazovaly 
počty členů rozdělené do věkových kategorií muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, 
kadetky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně. 

T: 30.06.2021     Z: Generální sekretář ČVS 
(M. Labašta) 

 
16/42 Návrh náhradních soutěží pro mládežnické kategorie 
Písemný materiál: 

- Návrh náhradních soutěží pro mládežnické kategorie; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda. 
 
USNESENÍ 16/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje návrh Úseku mládeže ČVS na nepořádání náhradních mistrovských 

mládežnických soutěží do konce soutěžního období 2020/21. 
 
17/42 Mimořádné zasedání SR ČVS 
Informace k tomuto bodu jednání předložil M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 17/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje termín mimořádného zasedání SR ČVS dne 28.04.2021. 
 



 

 

 
18/42 Návrh změny PŘV  
Písemný materiál: 

- Návrh změny PŘV; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Gerža. 
 
USNESENÍ 18/42: 
SR ČVS: 
a) Projednala předložený návrh AVOK-Ž na úpravu přílohy č. 2 PŘV. 
b) Ukládá AVOK-M, úseku mládeže ČVS a úseku beachvolejbalu ČVS projednat a 

posoudit návrh AVOK-Ž na úpravu přílohy č. 2 PŘV a závěry předložit Legislativní komisi 
ČVS k posouzení. 

T: 15.05.2021   Z: Předseda AVOK-M (R. Macek) 
          Vedoucí ÚM ČVS (P. Juda) 
          Vedoucí ÚBV ČVS (O. Vlček) 

 
19/42 Anketa „O nejlepší volejbalisty…“ 
Písemný materiál: 

- Návrh alternativního volebního řádu; 
- Návrh alternativních termínů; 
- Návrh alternativních volitelů; 
- Návrh konceptu akce; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného F. Kopeckého.  
 
USNESENÍ 19/42: 
SR ČVS: 
a) Revokuje svoje usnesení č. 03/40/a a 03/41/a. 
b) Schvaluje předložený alternativní volební řád ankety „O nejlepší volejbalisty České 

republiky v soutěžním období 2020/2021“ včetně přiloženého seznamu volitelů 
jednotlivých kategorií ankety a termínů jednotlivých bodů zpracování ankety. 

c) Schvaluje koncept společenské akce ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v 
soutěžním období 2020/2021“ dle předloženého návrhu. 

 
20/42 Celorepubliková dovednostní soutěž 
Písemný materiál: 

- Návrh celorepublikové dovednostní soutěže; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Zacha. 
 
USNESENÍ 20/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí projekt Celorepubliková dovednostní soutěž. 
 
21/42 Koncept zprávy o činnosti ČVS za období 2017 - 2021 
Písemný materiál: 

- Návrh konceptu zprávy o činnosti ČVS za období 2017 - 2021; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 21/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí koncept zprávy o činnosti ČVS za období 2017 – 2021. 
 
22/42 Variabilní odměna předsedy ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh Variabilní odměny předsedy ČVS; 



 

 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta. 
 
USNESENÍ 22/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje mimořádnou měsíční odměnu jako variabilní složku předsedovi ČVS za 

období 01-03/2021 dle smlouvy. 
 
23/42 Organizační výbory VSA 
Písemný materiál: 

- Návrh Organizačních výborů VSA; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta. 
 
USNESENÍ 23/42: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje organizační výbor turnaje GEL dle předloženého protinávrhu ČVS. 
b) Schvaluje organizační výbor kvalifikace ME U-17 dle předloženého návrhu. 
c) Schvaluje pořádání turnaje Prague Beach Open 2* v termínu 20.-22.08.2021. 
d) Bere na vědomí předběžný rozpočet VSA CEV Golden League Praha. 
e) Bere na vědomí předběžný rozpočet kvalifikace ME U-17 v Kutné Hoře. 
f) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zapracovat všechny předběžné rozpočty do návrhu 

úpravy/změny rozpočtu ČVS na rok 2021. 
T: 20.04.2021    Z: Generální sekretář ČVS 
       (M. Labašta) 

 
24/42 Memorandum s firmou RAUL k turnaji Beach Ostrava Open 
Písemný materiál: 

- Návrh Memoranda s firmou RAUL k turnaji Ostrava Open; 
- Návrh předběžného rozpočtu turnaje Ostrava Open; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Labašta.  
 
USNESENÍ 24/42: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí předběžný rozpočet turnaje Ostrava open v beachvolejbalu. 
b) Souhlasí s memorandem s firmou RAUL a pověřuje předsedu ČVS a generálního 

sekretáře ČVS jeho podpisem. 
 

5. Informace: 

A) Mezinárodní informace – usnesení a-b: 
 
USNESENÍ 25/42: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
b) Schvaluje podání přihlášky na pořádání 2. kola kvalifikace o postup na ME U-17. 
 
B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 

I. Dotace NSA (usnesení c-d): 
 
USNESENÍ 25/42: 
SR ČVS: 
c) Bere na vědomí informaci z předloženého materiálu. 
d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit návrh úpravy/změny rozpočtu ČVS na 

základě předloženého materiálu se zapracováním předpokládaných výdajů ČVS 
souvisejících s realizací VSA a v návaznosti na obdržené dotace k těmto VSA. Tento 



 

 

návrh úpravy/změny rozpočtu ČVS rozpracovat až po „rozklad“ krytí jednotlivých výdajů 
kapitol rozpočtu v návaznosti na strukturu příjmů rozpočtu. 

T: 20.04.2021    Z: Generální sekretář ČVS 
      (M. Labašta) 

 
II. Valné hromady KVS (usnesení e): 

 
USNESENÍ 25/42: 
SR ČVS: 
e) Bere na vědomí usnesení z proběhlých VH KVS. 
 

III. Žádost PVS o vrácení poplatků za přestupy a hostování (usnesení f-g): 
 
USNESENÍ 25/42: 
SR ČVS: 
f) Bere na vědomí žádost PVS o vrácení poplatků za přestupy a hostování. 
g) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS dohledat a vyspecifikovat strukturu poplatků za 

přestupy a hostování v rámci ČVS. 
T: 28.04.2021    Z: Generální sekretář ČVS (M. Labašta) 

 
IV. Změna termínu hlasování o změně věkových kategorií (usnesení h): 

 
USNESENÍ 25/42: 
SR ČVS: 
h) Schvaluje projednání změny věkových kategorií mládeže na zasedání SR ČVS dne 

28.04.2021. 
 

V. Dopis předsedy Jihočeského KVS: 
 

VI. Informace o jednání s vedoucím MeSES: 
 

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 

Příští mimořádné zasedání SR ČVS bude 28.04.2021 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce.  
Příští řádné zasedání SR ČVS bude 05.05.2021 (středa) v 10:00 hod. v Praze. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce.  
 
Zapsal: I. Iro 


