
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 předsednictva Ústeckého KVS 

středa 27. března 2019 od 17:00 hodin 
sportovní areál VK Jirkov, Mlýnská ul., Jirkov 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu) 
Jednání řídil: Mgr. Miroslav Přikryl - předseda ÚKVS 

 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení programu jednání  

2. Kontrola posledního zápisu  

3. Zpráva předsedy z porady předsedů KVS 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 

5. Průběžné čerpání rozpočtu 2019 

6. Příprava KCM na LODM v Liberci + reprezentace v beachvolejbalu – výběr trenéra 

7. Příprava výběrového řízení na pozici hlavního trenéra KCM chlapci, dívky od 

2019/2020 

8. Krajské kolo minivolejbalu + projekt na ČVS? 

9. Zpráva STK – ukončení soutěžního ročníku 2018/2019, diplomy a poháry a jejich 

předání, postupující týmy do kvalifikací 

10. Školení trenérů III. třídy – cena, kniha pro trenéry, vratka 

11. Zpráva komise rozhodčích 

12. Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zahájení, schválení programu jednání a kontrola posledního zápisu 

Přítomno 6 členů předsednictva, omluvil se pan Josef Slížek. Zasedání předsednictva zahájil předseda 

Miroslav Přikryl, přivítal a seznámil přítomné s navrhovaným programem. Program byl schválen bez 

připomínek: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  

 

2. Kontrola posledního zápisu 

Předseda Miroslav Přikryl provedl kontrolu zápisu z předešlé schůze předsednictva. Pojištění volejbalistů 

přes ČUS. Od 1. 2. 2019 uzavřena nová pojistná smlouva u VZP, a.s. Škodní události vzniklé do 31. 1. 2019 

odškodňuje Kooperativa a.s., škodní události vzniklé 1. 2. 2019 a později odškodňuje VZP, a.s. Více na 

stránkách ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html 

 

3. Zpráva předsedy z porady předsedů, VV ČVS 

Zprávu přednesl Miroslav Přikryl. Zmínil se o tématech: 

• financování KVS 

• nová povinnost - vyhodnocování projektů 

• registr členů do rejstříku sportu MŠMT doplnit do 30. 6. 2019 – více na 

https://rejstriksportu.msmt.cz/ 

• posun data pro posuzování věkové kategorie v dívčích soutěžích 

• návrh na změnu částek „výchovného“ v přestupním řádu 

Úkol pro předsedu ÚKVS: 

a) dotázat se na termín konání výboru ČVS 

b) dotázat se na ČVS, kdy bude rozhodnutí o věkových kategoriích dívek dáno na vědomí klubům 

 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 

Zprávu přednesl Miroslav Přikryl. Příjmy za rok 2018 činily 680 000,- Kč. Příjmová složka navýšena o 

285 000,- Kč hlavně díky vybraným LP a získaným dotacím z kraje. Náklady dosáhly 604 200,- Kč. 

Hospodaření skončilo s přebytkem 69 917,- Kč, který bude použit na pokrytí ztrát v letech minulých.  

Na účtu je cca 420 000,- Kč. Do konce dubna 2019 byla ČVS poskytnuta bezúročná půjčka 250 000,- Kč. 

 

5. Průběžné čerpání rozpočtu 2019 

Předseda ÚKVS informoval, že finanční politika ČVS se ve vztahu ke KVS v roce 2019 nemění. Veškeré 

finanční prostředky půjdou na krajské volejbalové svazy formou dotací a účelově vázaných projektů. 

Volnými prostředky ÚKVS budou jen poplatky klubů (startovné v soutěžích, pokuty…). Od krajského úřadu 

bude poskytnuta podpora na přípravu výběrů na LODM ve výši 45 000,- Kč.  ÚKVS pracuje s předběžným 

rozpočtem na rok 2019, který bude upraven dle aktuálních nákladů a následně předložen ke schválení 

výboru ÚKVS. Na návrh místopředsedy pana Zdeňka Hlinovského předsednictvo hlasovalo o proplácení 

výkonu rozhodčích i při republikových mládežnických soutěžích (ČP, MČR mladšího a staršího žactva). 

Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh byl schválen. 

 

6. Příprava KCM na LODM v Liberci + reprezentace v beachvolejbalu – výběr trenéra 

Příprava KCM probíhá dle průběžně upravovaného plánu. Josef Slížek předložil plán přípravy krajské 

reprezentace v beach volejbalu. Předsednictvo ukládá panu Slížkovi, aby předložený návrh konzultoval 

s trenéry chlapeckých složek, zejm. VK Jirkov a SKV Ústí n. L., popř. VK Teplice. Předsednictvo ukládá 

předsedovi a sekretáři ÚKVS, aby začali řešit výběr trenéra k beachvolejbalové dvojici chlapců, v jehož 

popisu práce by měla být příprava, výběr a účast na LODM. 



 

7. Příprava výběrového řízení na pozici hlavního trenéra KCM chlapci, dívky od 2019/2020 

Předsednictvo ukládá sekretáři ÚKVS připravit výzvu k zahájení výběrového řízení na pozici hlavních trenérů 

KCM od 1.9.2019 na dvouleté funkční období. Připravený materiál následně zveřejnit do konce dubna 

2019. 

 

8. Krajské kolo minivolejbalu + projekt na ČVS? 

Krajské kolo BMV se uskuteční 18. – 19. 5. 2019 v Litvínově. Účast 6 nejlepších týmů z každého okresu 

v dané kategorii. Rozdělení kategorií: sobota Ž + O, neděle Č + Z + M. 

1. – 2. 6. 2019 proběhne krajské superfinále v Jirkově. 

 

9. Zpráva STK – ukončení soutěžního ročníku 2018/2019, diplomy a poháry a jejich předání, postupující 

týmy do kvalifikací 

Předseda STK ÚKVS Zdeněk Hlinovský informoval o závěru soutěžního ročníku 2018/2019. Kvalifikací se 

zúčastní: 

do 2. ligy mužů VK Litvínov 

do 1. ligy juniorek VK Sever Žatec 

do 1. ligy kadetek VK Sever Žatec 

na MČR žáků SKV Ústí n. L. a VK Jirkov 

na MČR žákyň VK Sever Žatec a SK TO Duchcov 

Rozehraná je soutěž US-Z-2, poslední turnaj mají před sebou mladší žáci ve čtyřkovém i trojkovém 

volejbalu. 

 

10. Školení trenérů III. třídy – cena, kniha pro trenéry, vratka 

O připravovaném školení trenérů III. třídy informoval předseda TMK ÚKVS pan Josef Herclík. Uskuteční se 

ve dvou třídenních blocích 3. – 5. 5. 2019 a 7. -9. 6. 2019. Místo konání bude upřesněno podle přihlášek. 

Dále informoval o nové legislativě a koncepci školení trenérů volejbalu.  

V plánu je uspořádání bodovaných seminářů v Ústeckém kraji pro trenéry mládeže. 

 

11. Zpráva komise rozhodčích 

O činnosti KR ÚKVS informoval její předseda pan Roman Marschner. ČVS poskytuje 15 000,- Kč na podporu 

a výchovu mladých a začínajících rozhodčích. V plánu je uspořádání školení rozhodčích III. třídy v termínu 

květen – červen 2019. Předsednictvo pověřuje Romana Marschnera, aby připravil úpravu odměn za výkon 

rozhodčího, která bude zanesena do rozpisu krajských soutěží 2019/2020. Roman Marschner navrhuje, 

aby všem krajským rozhodčím bylo z rozpočtu ÚKVS zakoupeno nové modré rozhodcovské tričko. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl schválen. Předsednictvo ÚKVS pověřuje 

sekretáře, aby rozeslal informace o připravovaném školení rozhodčích III. třídy. 

 

12. Různé 

Ve svém vystoupení pan Josef Herclík vysvětlil členům předsednictva odstoupení družstva VSK Spartak 

Děčín ze soutěže kadetek. Dále informoval o svém záměru ukončit činnost vedoucího soutěže ČP kadetek a 

juniorek.  

 

Zapsal Radek Horský 

V Ústí nad Labem 27. 03. 2019 


