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ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem 

IČ 02909375 

Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz 

Zápis z 8. zasedání výboru Ústeckého KVS  
středa 23. listopadu 2016 od 18:00 hodin 

sportovní hala Sluneta, Jateční 1026/18, Ústí nad Labem 
 

 

Program: 
 

1. Zahájení a přivítání hostů 
2. Schválení programu, volba mandátové a návrhové komise 
3. Kontrola minulého zápisu 
4. Zpráva o činnosti předsednictva KVS za uplynulé období 
5. Zpráva z porady předsedů a VV ČVS 
6. Stanovisko výboru k trestnímu stíhání ve vedení ČVS a ekonomické situaci 

ČVS 
7. Zpráva Komise rozhodčích 
8. Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal 
9. Soutěže OVS 
10. Zpráva Revizní komise 
11. Financování OVS 
12. Příprava rozpočtu 2017 
13. Příprava okresních, krajské a celostátní konference ČVS 
14. Stanovisko ÚKVS ke kandidátům na předsedu ČVS 
15. Stanovisko ÚKVS k probíhající úpravě stanov a k novým stanovám ČVS 
16. Různé 

16.1. Trenéři KCM 
16.2. Příprava KCM - LODM 
16.3. Vývoj členské základny v Ústeckém kraji 
16.4. Informace o programech MŠMT č. IV a VIII 

17. Diskuze 
18. Usnesení z jednání výboru 
19. Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:radho@post.cz


2| Stránka 

 

ad 1, 2)  
Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Miroslav Přikryl. Přivítal přítomné členy výboru. 
Následně proběhla volba pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve 
složení Miroslav Přikryl, Radek Horský. Řídícím zasedání byl zvolen pan Miroslav Přikryl. 
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Volba mandátové komise – zvoleni Jiří Rubinstein, Zdeněk Hlinovský a Radek Horský. 
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Radek 
Horský. 
Volba návrhové komise – zvoleni Roman Marschner, Jana Kučerová a Miroslav Karel. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Roman Marschner. 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Roman Marschner. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 
se zdrželo hlasování. 
Předseda mandátové komise pan Radek Horský konstatoval, že na zasedání je přítomno 11 
ze 17 členů výboru (64,70 %) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za usnášeníschopné. 
Předseda ÚKVS následně vyzval členy výboru, aby hlasováním schválili program jednání. 
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
ad 3) 
Pan Miroslav Přikryl provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání VV ÚKVS. Konstatoval, že 
všechny úkoly byly splněny. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 4) 
Pan Miroslav Přikryl stručně informoval o činnosti předsednictva ÚKVS za minulé období. 
Předsednictvo plní své úkoly průběžně. Předsednictvo se sešlo 25. 5. 2016, 21. 9. 2016 a 23. 
11. 2016. Čerpání finančních prostředků probíhá dle schváleného rozpočtu ÚKVS pro rok 
2016. Funkci metodika ÚKVS převzal po odstoupivším Miroslavu Mikoláškovi pan Josef 
Hercík. Pan Roman Marschner je kandidátem na mezinárodního rozhodčího. Výbor zprávu 
projednal a schválil. 
 
ad 5) 
Pan Miroslav Přikryl informoval o závěrech z porady předsedů 19. 11. 2016 a VV ČVS 20. 11. 
2016. Na ČVS nadále probíhá policejní vyšetřování kolem zpronevěry 20 mil. Kč v období od 
roku 2013 do začátku roku 2016. Dále na vedení ČVS probíhají kontroly MŠMT, Finančního 
úřadu a NKÚ. Finanční úřad zjistil pochybení v oblasti nakládání s dotacemi v pravděpodobné 
výši 40 mil. Kč.  
Předpokládá se, že v roce 2017 ČVS dosáhne v příjmové složce rozpočtu na částku 146 mil. 
Kč díky nárůstu objemu peněz z dotačních titulů MŠMT určených na pořádání významných 
akcí a podporu reprezentace.  
Schváleny byly změny v kategorii starších žáků. Výška sítě od sezóny 2017/2018 bude 
v soutěžích této kategorie 243 cm. Zároveň došlo k posunutí věku. Pro letošní sezónu je 
koncovým ročníkem v kategorii starších žáků ročník 2002.  
Výbor ÚKVS vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 6) 
K tomuto bodu proběhla delší diskuze, v jejímž průběhu vyjádřili členové ÚKVS svůj názor na 
probíhající kauzu. Pan Václav Píza nakonec navrhl, aby bylo hlasováno o následujícím 
usnesení. Výbor ÚKVS požaduje řádné došetření zpronevěry a špatného nakládání 
s dotacemi v rozporu s dotačními smlouvami a vyvození osobní odpovědnosti osob ve 
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vedení ČVS za vzniklou situaci. Předseda ÚKVS vyzval členy, aby o návrhu usnesení hlasovali. 
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
ad 7) 
Pan Roman Marschner informoval přítomné členy o činnosti komise rozhodčích v uplynulém 
období. Komise se pravidelně schází 1x za 3 měsíce. V našem kraji působí 19 aktivních 
rozhodčích, což je nedostačující počet. Vzhledem k nízkému zájmu školení rozhodčích 
v letošním roce neproběhne. Roman Marschner je kandidátem mezinárodního rozhodčího. 
Výbor ÚKVS vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 8) 
Pan Zdeněk Hlinovský podal zprávu STK ÚKVS. Upozornil, že družstva, která postoupí ze 
svých soutěží do kvalifikace, mohou zažádat o pořadatelství kvalifikačního turnaje na 
sekretariátu ČVS. Krajské kolo barevného minivolejbalu proběhne 1. – 2. 4. 2017 v Litvínově. 
V souvislosti s minivolejbalem otevřel otázku pro oddíly velmi nákladných turnajů oblastního 
kola a republikového finále. Členové výboru se vyjádřili ve stejném duchu. Po vzájemné 
dohodě pan Zdeněk Hlinovský navrhnul schválit toto usnesení. Za současných ekonomických 
a organizačních podmínek se družstva Ústeckého kraje nebudou účastnit oblastního kola a 
republikového finále barevného minivolejbalu. Předseda ÚKVS vyzval členy výboru, aby o 
tomto usnesení hlasovali. 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  Výbor vzal zprávu na 
vědomí. Pan Zdeněk Hlinovský navrhuje, aby se v termínech konání oblastního kola a 
republikového finále uskutečnil turnaj barevného minivolejbalu v kraji s daleko nižšími 
náklady. Výbor tento návrh odsouhlasil a ukládá STK, aby tento návrh dopracoval do 
konkrétní podoby. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Pan Zdeněk 
Hlinovský dále podal zprávu o krajských soutěžích. Po delší době se rozšířila soutěž mužů o 
jedno družstvo z České Kamenice. K výraznému nárůstu počtu družstev došlo v kategorii 
mladších žákyň. Výbor ÚKVS vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 9) 
Pan Radek Horský informoval členy výboru o okresních volejbalových soutěžích. Oficiální 
okresní soutěž mužů se hraje pouze v okresu Chomutov, soutěže žen pak v okresech 
Chomutov a Děčín. Soutěže staršího a mladšího žactva se na okresní úrovni nehrají. 
V okresech Chomutov a Ústí nad Labem probíhá pravidelná dlouhodobá soutěž barevného 
minivolejbalu. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 10) 
Paní Jana Kučerová seznámila přítomné členy výboru se zprávou revizní komise za období 
06/2015 – 16/11/2016. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
V tomto bodě navázal na paní Janu Kučerovou předseda ÚKVS Miroslav Přikryl. Informoval 
členy výboru, že hospodaření ÚKVS v roce 2016 skončí přebytkem a zisk z roku 2016 bude 
použit na pokrytí ztrát z minulých let případně ztrát z let budoucích.  
Výbor zprávu projednal a schválil. 
 
ad 11) 
Pan Radek Horský informoval členy výboru o postupu vyplácení příspěvků na činnost 
okresním volejbalovým svazům. Vyplácení prostředků probíhá dle směrnice „Financování 
okresních volejbalových svazů“ na základě předložených podkladů – zápisů ze schůzí výboru 
OVS, výsledků okresních soutěží. Připomněl, že za rok 2015 byly vyplaceny příspěvky na 
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činnost OVS Chomutov 5 000,- Kč, OVS Litoměřice 2 000,- Kč, OVS Ústí nad Labem 4 000,- Kč, 
OVS Teplice 2 000,- Kč. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 12) 
Pan Miroslav Přikryl seznámil přítomné členy výboru s navrhovaným rozpočtem ÚKVS na rok 
2017, tak jak ho předložilo předsednictvo ÚKVS. Dále předseda ÚKVS přednesl zprávu o 
průběžném čerpání rozpočtu v roce 2016. K návrhu rozpočtu pro rok 2017 ani k čerpání 
rozpočtu v roce 2016 nebylo žádných připomínek. Pan Miroslav Přikryl následně vyzval 
přítomné členy výboru k hlasování o navrhovaném rozpočtu ÚKVS 2017. Výsledek hlasování: 
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Výbor návrh rozpočtu ÚKVS na rok 2017 schválil. 
 
ad 13) 
Předseda ÚKVS obeznámil přítomné členy výboru o chystané celostátní konferenci ČVS, 
která se uskuteční dne 13. 5. 2017. Konference okresních volejbalových svazů je nutno 
uskutečnit do 28. 2. 2017. Krajská konference proběhne v období od 1. 3. do 15. 4. 2017. Na 
celostátní konferenci může ÚKVS vyslat 7 delegátů. Klíč k počtu delegátů se řídí ustanovením 
čl. 7 a čl. 8 stanov ČVS. Rozhodující je počet členů, kteří mají uhrazen LP k 31. 12. roku 
předcházejícího datu svolání konference ČVS. Výbor navrhuje, aby se konference ÚKVS 
uskutečnila 5. 4. nebo 12. 4. 2017. Výbor ÚKVS ukládá předsednictvu ÚKVS, aby rozhodlo o 
termínu konání a připravilo pozvánku na krajskou konferenci v souladu se stanovami ČVS a 
dále vydalo pokyny pro konání okresních konferencí. 
 
ad 14) 
V otázce možných kandidátů na předsedu ČVS proběhla mezi členy výboru ÚKVS krátká 
diskuze. Na návrh členů výboru ÚKVS výbor ukládá okresním konferencím, aby navrhly 
vlastního kandidáta, kterého krajská konference ÚKVS navrhne na předsedu ČVS.  
 
ad 15) 
Předseda ÚKVS informoval členy výboru o situaci kolem tvorby nových stanov ČVS. Následně 
Zdeněk Hlinovský podal návrh na hlasování o následujícím usnesení. ÚKVS podporuje 
vytvoření zcela nových stanov ČVS dle nového občanského zákoníku a zároveň požaduje 
návrh nových stanov předložit již v termínu konání okresních konferencí. Výsledek 
hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
ad 16) 
Předseda ÚKVS informoval o výsledcích výběrového řízení na pozici hlavního trenéra KCM 
dívek. Předsednictvo zvolilo do této pozice pana Josefa Herclíka. Již na dřívější schůzi 
předsednictva byl hlavním trenérem KCM chlapců zvolen pan Luboš Smrčina. Předsednictvo 
dále odsouhlasilo, že funkční období hlavního trenéra KCM dívek i chlapců bude 1 rok 
s následnou dvouletou opcí. Následně předsednictvo uložilo oběma trenérům KCM vytvořit 
termínový kalendář přípravy družstev KCM na vrchol sezóny LODM (dívky narozené 1. 1. 
2003 a mladší, chlapci 1. 1. 2002 a mladší).  Výbor vzal zprávu na vědomí. 
Předseda ÚKVS v krátkosti informoval o vývoji členské základny. V kraji nadále klesá základna 
dospělých, ale mírně roste členská základna dětí, a to hlavně v kategoriích barevného 
minivolejbalu. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
Předseda ÚKVS informoval o programech MŠMT č IV. a VIII. Žádosti elektronickou a také 
následně písemnou formou je nutné podat do 30. 11. 2016. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
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Členové výboru ÚKVS souhlasí, že ÚKVS bude nápomocen při realizaci projektů na zřízení 
nafukovací beachvolejbalové haly v Ústeckém kraji.  
Pan Josef Herclík podal krátkou informaci z rady mládeže ČVS. Republiková soutěž mladších 
žáků narozených 1. 1. 2003 se uskuteční ve dvou kolech - regionální kolo 8. - 9. 4. 2017, 
republikové finále 22. - 23. 4. 2017. Přihlášky do soutěže do 15. 3. 2017. 
 
V Ústí nad Labem 24. 11. 2016       
 
Předseda Ústeckého KVS   Ověřovatel zápisu 
Mgr. Miroslav Přikryl Mgr. Roman Marschner 


