
Z á p i s č. 1/2023 
ze zasedání legislativní komise ČVS (LK) konaného dne 25. ledna 2025 v Praze 

    =============================================================================== 

Připojeni: M. Doleček, J. Kmoníček, R. Wiesner, J. Sloup 
 
Program: 
1) Výklad stanov ČVS 
2) Prováděcí předpis k nakládání zdrojů z účtů VIS 
3) Změna směrnice č. 23/2014 Reprezentant České republiky 
4) Podněty k úpravě legislativních pravidel pro mistrovské soutěže 
5) Disciplinární řád volejbalu. 
 

 
1) Výklad stanov ČVS 
Legislativní komise ČVS (LK) obdržela na základě podnětu předsedy KRK ČVS úkol 
výkladu stanov ČVS týkající se rozhodného času a termínu pro stanovení počtu delegátů 
valné hromady ČVS za jednotlivé KVS. 
Stanovisko LK: 
Do počtu uhrazených členských příspěvků pro stanovení počtu delegátů na valnou 
hromadu ČVS za jednotlivé KVS se příspěvky uhrazené 1. ledna započítávají. 
Zdůvodnění: 
Pokud je dle právních a dalších předpisů stanoven termín pro splnění předepsané 
povinnosti nebo pro uskutečnění určitých úkonů jednou ze stran, pak se vždy uvedený 
termín do určeného období započítává. Takovou stranou pro uskutečnění úkonu (uhrazení 
členských příspěvků) jsou z hlediska stanov ČVS, čl. 7, odst. 2a) jednotlivé KVS. 
 

2) Prováděcí předpis k nakládání zdrojů z účtů VIS 
LK považuje modul Banka ve VIS jako nástroj pro zálohové platby různých 
administrativních poplatku v ČVS (registrace, přestupy, hostování, členské příspěvky 
licenční poplatky družstev, přeložení utkání, pokuty apod).  
LK ale nepovažuje za vhodné, aby si každý člen ČVS mohl ve VIS založit neomezený počet 
virtuálních účtů s neomezenými částkami. Rovněž nepovažuje za vhodné, aby mezi těmito 
účty byl umožněn jakýkoliv neomezený převod peněz. 
Členové LK se shodli, že k vytvoření prováděcího předpisu k nakládání zdrojů z účtu VIS je 
třeba nejdříve stanovit zásady a omezení pro využívání modulu Banka ve VIS.   
 

3) Změna směrnice č. 23/2014 Reprezentant České republiky 
Kreditní systém a kreditní účet reprezentanta uváděný ve směrnici se nevyužívá. LK 
směrnici upraví, jakmile obdrží podklady od M. Gerži, místopředsedy ČVS.   
 

4) Podněty k úpravě legislativních pravidel pro mistrovské soutěže 
Legislativní komise (LK) obdržela od STK několik podnětů ke zvážení změn do předpisů 
ČVS – viz body 4.1 až 4.4. 
4.1. Omezení přestupů v jednom soutěžním období.  
LK navrhuje tato variantní řešení 
a) Omezit počet přestupů během jednoho soutěžního období na 3. 
b) Po uskutečněném přestupu může být další přestup realizován až za 30 dní. 
c) Zavést dvě přestupní období 1.7.–30.9, a 1.1.-31.1., kdy mohou přestupy probíhat, a 

v mezidobí řešit start hráček za jiný oddíl hostováním.  



d) Zvýšit od 3. přestupu za soutěžní období administrativní poplatek za přestup na 
desetinásobek, tj. u dospělých nad 19 let na 6000 Kč, u mládeže od 12 do 19 let na 3000 
Kč, u mládeže do 12 let na 1000 Kč. 

Uvedené konkrétní hodnoty mohou být upraveny, zvláště v bodě c) je nutné přihlédnou 
k beachvolejbalové sezóně. 
Předseda LK předloží návrhy na výbor ČVS s tím, že by se k nim měla vyjádřit odborná 
veřejnost, tj. STK, úsek mládeže, ABV, AVOK-M, AVOK-Ž, KVS. 
 
4.2. Start „H“ hráčů v ČP dospělých  
Dle Rozpisu Českého poháru dospělých s odvolávkou na SŘV platí: 
Pokud mateřské družstvo i družstvo, ve kterém hráč hostuje, startují v ČP a hráč je na soupisce 
mateřského družstva, pak platí ustanovení čl. 10, odst. 1.1.b SŘV, tj. hráč nemůže nastoupit za 
družstvo, ve kterém hostuje. 
STK navrhuje, aby takový hráč mohl hrát ČP za hostující družstvo, pokud v ČP za mateřský 
oddíl nenastoupil. 
LK doporučuje provést v Rozpise ČP dospělých (s uplatněním odst. 3, čl. 1 SŘV) od příštího 
soutěžního období takovou úpravu, aby hráč mohl startovat v ČP za jedno z těchto družstev, 
přičemž za druhé nastoupit nesmí. 
 
4.3. Start „H“ hráčů v ČP v kvalifikacích a na Mistrovství ČR U16  
Dle Zásad rozpisu baráží a kvalifikací a Zásad rozpisu Mistrovství ČR kategorie U16 
s odvolávkou na SŘV platí: 
Pokud mateřské družstvo i družstvo, ve kterém hráč hostuje, startují v kvalifikaci, resp. na 
Mistrovství ČR U16 a hráč je na soupisce mateřského družstva, pak platí ustanovení čl. 10, odst. 1.1.b 
SŘV, tj. hráč nemůže nastoupit za družstvo, ve kterém hostuje. 
Kvalifikace i Mistrovství ČR U16 jsou „nové“ soutěže. Pokud bude umožněno, aby si hráč 
mohl „zvolit“ za které družstvo bude startovat, pak stačí z legislativního hlediska upravit 
pro příští soutěžní období formulaci v Zásadách rozpisu baráží a kvalifikací a Zásadách 
rozpisu Mistrovství ČR kategorie U16. Mělo by být určeno, kdo rozhodne, za jaké družstvo 
bude hráč startovat. Může být formulováno např. tak, že hráč může startovat za jedno 
z těchto družstev s tím, že start za družstvo, ve kterém hostuje, je možný pouze se souhlasem 
mateřského oddílu. 
 
4.4. Start hráčů ve „stejném“ kole v mistrovských soutěžích při turnajovém systému  
Dle čl. 5 odst. 5 SŘV i Rozpisu mistrovských soutěží ČVS nesmí hráč nastoupit v jednom kole 
v jedné soutěži za různá družstva. Při turnajovém systému není z Rozpisu soutěží zřejmé, co 
se míní jedním kolem. Navíc ve VIS při vytváření soutěží jsou kola očíslována v různých 
soutěžích odlišně (po jednotlivých utkáních, jeden den = 1 kolo, celý turnaj = 1 kolo apod.). 
LK doporučuje, aby jedním kolem byl vždy označen celý turnaj (všechny turnaje soutěže 
rozepsané na daný termín). Dále LK doporučuje, aby pro vytváření mistrovských soutěží ve 
VIS hraných turnajovým systémem byla uplatněna jednotná metodika označení kol na 
základě ustanovení uvedeného v Rozpise soutěží. 
 
4.5. Pojem „kolo“ v SŘV a Rozpisech soutěží 
V SŘV i Rozpisech soutěží je pojem kolo použit ve dvou různých významech: 
a) Označuje číslo kola v soutěži – první kolo, druhé kolo atd. 
b) Uvádí kolikrát se každé družstvo s jinými družstvy střetne v rámci soutěže (části 

soutěže) – hraje se dvoukolově, čtyřkolově atd. 
LK navrhuje upravit SŘV i Rozpisy soutěží tak, aby tato pojmová kolize byla odstraněna. 
Způsob úpravy bude projednán na příštím jednání LK. 
 



5) Disciplinární řád volejbalu. 
LK projednávala, jak se má postupovat na základě DŘV (čl. 5, odst. 3) při uložení podmíněně 
odloženého trestu a při jeho porušení. Zejména při situaci, kdy je podmíněně potrestaný hráč 
vyloučen za první urážlivé chování, za něž mu je udělen automatický trest zastavení závodní 
činnosti na dvě utkání. 
Úpravu DŘV připraví M. Doleček. 
 

 
Zapsal: J. Sloup 


