
 
 
 

 
 
 

 

 

USNESENÍ 
 

ze zasedání 2. Valné hromady Českého volejbalového svazu 
konané dne 14. května 2022 v Praze 

 

Na zasedání 2. Valné hromady Českého volejbalového svazu se z celkového počtu 
137 delegátů s hlasem rozhodujícím zúčastnilo 122 delegátů, tj. 89 %. Dále se 
zúčastnilo 6 hostů. 
Zasedání 2. 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 mandátové komise. 
2. Zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v České republice – předloženou 

předsedou ČVS Markem Pakostou. 
3. Informaci o hospodaření společnosti ČVS, s r.o. za rok 2021 – předloženou 

Martinem Geržou. 
4. Informace ohledně registrace zahraničních hráčů do ČVS. 

 
B. VH projednala a schválila: 

1. Program zasedání VH a ověřovatele zápisu. 
2. Jednací řád VH. 
3. Zprávu o činnosti ČVS – předloženo předsedou ČVS Markem Pakostou. 
4. Zprávu kontrolní a revizní komise ČVS – předloženou a přednesenou panem 

Vladimírem Tabarou. 
5. Výroční zprávu a výsledek hospodaření ČVS za rok 2021. 
6. Financování činnosti KVS a OVS. 
7. Financování činnosti kontrolní a revizní komise ČVS včetně odměny jejího 

předsedy dle návrhu předneseného předsedou ČVS Markem Pakostou. 
8. Financování činnosti arbitrážní komise ČVS dle návrhu předneseného 

předsedou ČVS Markem Pakostou. 
9. Změnu 08/2022 směrnice č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“ s účinností od 

1.7.2022. 
Změnu 07/2022 směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ s účinností 
od 15.5.2022. 
Změnu 11/2022 směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ s účinností od 
1.7.2022. 
Změnu 05/2022 směrnice č. 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“ s účinností 
od 1.7.2022. 
Změnu 07/2022 směrnice č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, 
rozhodčích a školitelů v ČVS“ s účinností od 15.5.2022. 



 
 
 

 
 
 

 

Změnu 03/2022 směrnice č. 09/2011 „Hospodaření v ČVS“ s účinností od 
1.6.2022. 
Změnu 06/2022 směrnice č. 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“ s účinností 
od 1.7.2022.  
Změnu 04/2022 směrnice č. 11/2012 „Financování krajských volejbalových 
svazů“ s účinností od 1.7.2022. 
Změnu 02/2022 směrnice č. 16/2012 „Jednací řád arbitrážní komise ČVS“ 
s účinností od 1.6.2022. 
Změnu 04/2022 směrnice č. 17/2012 „Statut sportovních středisek a 
sportovních center mládeže ČVS“ s účinností od 1.7.2022. 
Změnu 03/2022 směrnice č. 20/2015 „Statut sportovních středisek 
beachvolejbalu“ s účinností od 15.5.2022. 
Změnu 04/2022 směrnice č. 24/2014 „Reprezentace České republiky 
v beachvolejbalu“ s účinností od 15.5.2022. 
Změnu 02/2022 směrnice č. 25/2017 „Statut vrcholových sportovních center 
beachvolejbalu“ s účinností od 15.5.2022. 

10. Pozastavení účinnosti směrnice č. 31/2018 „Rozvoj talentové mládeže 
v klubech zabývajících se beachvolejbalem“ od 14.5.2022. 

11. Přijmutí personální pomoci k přípravě materiálů pro jednání arbitrážní 
komise se zachováním mlčenlivosti dle článku 1 odstavec 7 a 8 směrnice 
16/2012 ve znění změny 02/2022 Jednací řád arbitrážní komise ČVS. 

 
C. VH zvolila: 

1. Pracovní předsednictvo a řídícího zasedání VH. 
2. Mandátovou a návrhovou komisi VH. 

 
D. VH ukládá: 

1. Výboru ČVS vytvořit z 25% členských příspěvků ČVS vybraných do konce 
roku 2022 za soutěžní období 2022-2023 rozpočtový přebytek pro 
financování činnosti ČVS na rok 2023. T: do 31.12.2022 

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 změnu ve 
sbírce směrnic. T: do 31.05.2022 

 
 

V Praze dne 14. května 2022 
 

Návrhová komise:  Jiří Kmoníček 
 

 Richard Wiesner 
 

 Roman Macek 


