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

IČ 02909375 
Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz 

 
Zápis z 9. zasedání předsednictva Ústeckého KVS 

středa 23. května 2019 od 17:00 hodin 
ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 

 

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

 
Program: 
 
1. Zahájení, schválení programu a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika ÚKVS 

a. úprava rozpočtu 2019 
b. granty krajského úřadu 
c. granty ČVS 

3. Úprava směrnice cestovní náhrady, odměňování rozhodčích 
4. Informace z výboru ČVS a z porady předsedů KVS 
5. Soutěže ÚKVS  

a. hodnocení ročníku 2018/19 
b. příprava soutěží 2019/20 

6. Informace z komise rozhodčích ÚKVS  
a. školení rozhodčích – květen 2019 v Ústí n. L. 

7. Informace k LODM – příprava družstev 
8. Příprava VŘ na pozici hlavních trenérů dívčího a chlapeckého KCM 
9. Minivolejbal  

a. hodnocení krajského finále 
b. celostátní kola 
c. příprava krajského superfinále 

10. Školení trenérů III. třídy  
a. informace k průběhu 1. části 
b. přihlášky a platby uchazečů 
c. učebnice pro trenéry III. třídy 
d. vrácení 500,- Kč úspěšným uchazečům 
e. jmenování Tomáše Jelínka trenérem III. třídy 

11. Diskuse 
12. Různé 
 
 
 
 



1. Zahájení, schválení programu jednání a kontrola posledního zápisu 

Přítomno 6 členů předsednictva, omluvil se pan Josef Herclík. 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.  

Předseda Miroslav Přikryl provedl kontrolu zápisu z předešlé schůze předsednictva. Všechny úkoly splněny. 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

2. Ekonomika ÚKVS 

Zprávu přednesl Mgr. Miroslav Přikryl. Půjčka ve výši 250 000,- Kč, kterou bezúročně poskytl ÚKVS vedení 

ČVS, byla vrácena na bankovní účet ÚKVS. Podpora ČVS bude pokračovat, ale zatím se neví, jakou formou. 

V plánu je omezení podpory klubů v kraji. Ty mají možnost žádat o dotace přímo MŠMT v programu „Můj 

klub“. Většina prostředků z ČVS by měla směřovat na talentovanou mládež (krajské výběry) a minivolejbal. 

Hospodaření roku 2018 skončilo v přebytku + 63 653,- Kč. Přebytek hospodaření bude použit na pokrytí 

případných ztrát v budoucnu. 

Granty z krajského úřadu na přípravu výběrů na LODM v Liberci – pro beachvolejbal 15 000,- Kč, pro 

šestkový volejbal 30 000,- Kč. 

Dotační programy z ČVS zatím vyhlášeny nejsou, v brzké době bude zveřejněn manuál čerpání dotačních 

prostředků z ČVS. V loňském roce ÚKVS obdržel z ČVS 75 000,- Kč z možných 150 000,- Kč. 

 

3. Úprava směrnice cestovní náhrady, odměňování rozhodčích 
Předsednictvo navrhne výboru ÚKVS změnu směrnice v odměňování rozhodčích takto:  

US-M 300,- Kč/utkání 

US-Z1 250,- Kč/utkání 

US-Z2 225,- Kč/utkání 

US-JRI, US-JKY 200,- Kč/utkání 

US-KTI, US-KKY 200,- Kč/utkání 

US-ZCI, US-ZKY 120,- Kč/1. a 2. utkání, 100,- Kč/3. a další utkání 

Dále předsednictvo navrhuje, aby se cestovní náhrada za použití vlastního os. automobilu zvýšila na 3,50,- 

Kč za ujetý 1 km. 

O úpravách směrnic rozhodne výbor ÚKVS svým hlasováním. 

 

4. Informace z výboru ČVS a z porady předsedů KVS 

Předseda ÚKVS přednesl zprávu z porady předsedů a výboru ČVS, ve které se zmínil o: 

• neúspěšné kooptaci pana Pečínky do SR ČVS  

• problematickém fungování KaKR ČVS 

• novém přestupním řádu – hostování povoluje 1x v rámci šestkového volejbalu a 1x v rámci 

beachvolejbalu 

• poplatcích za registraci dětí ve věku 0 – 12 let – 10,- Kč, přestup nebo hostování dětí ve věku 0 – 12 

let – 100,- Kč 

• odstupném na úrovni krajů v kategorii kadet a junior – zvedá se ze 2 na 5 000,- Kč 

• kauze baráže o EX-M 

• posunutí data k vymezení věkových kategorií u dívek – z 1.7. na 1.1. 

 

5. Soutěže ÚKVS 

Zprávu STK o krajských soutěžích přednesl její předseda Zdeněk Hlinovský, ve které zhodnotil uplynulý 

soutěžní ročník 2018/2019. Připomněl, že povinností vedoucích družstev je naskenovat a nahrát zápisy o 



utkání do VISu. Některé zápisy nahrané dosud nejsou. Udělené pokuty byly kluby uhrazeny. Hodnocení 

krajského finále barevného minivolejbalu přednesl Miroslav Mikolášek. Celostátní kolo se hraje v Liberci 15. 

– 16. června. O přípravě krajského superfinále poreferoval Zdeněk Hlinovský. 

 

6. Informace z komise rozhodčích ÚKVS 

Zprávu přednesl předseda KR ÚKVS Mgr. Roman Marschner. V kraji máme 21 aktivních rozhodčích, 8 

působí v krajských soutěžích, 13 v republikových soutěžích. Rozhodčí Beerová a Pavlovič úspěšně složili 

zkoušky rozhodčích 1. třídy a od 2019/2020 budou působit v republikových soutěžích.  

O školení rozhodčích III. třídy projevilo zájem 7 uchazečů.  

Rozhodčím budou z rozpočtu ÚKVS (položka 5 – komise rozhodčích) zakoupena nová trička. 

ČVS přislíbil příspěvek 15 000,- Kč na činnost KR ÚKVS. 

 

7. Informace k LODM – příprava družstev 

Příprava všech složek krajské volejbalové reprezentace probíhá dle plánu. Na KÚ zaslány akreditační 

tabulky s nominacemi hráčů a hráček. 

 

8. Příprava VŘ na pozici hlavních trenérů dívčího a chlapeckého KCM 

Sekretář ÚKVS přečetl text VŘ. Předsednictvo doporučí výboru s návrhem, aby zájemci podávali přihlášky 

do 15. 7. 2019.  

 

9. Minivolejbal 

K tomuto tématu se vyjádřili členové STK již v bodě 5 tohoto programu. 
 

10. Školení trenérů III. třídy 

Za absentujícího Mgr. Josefa Herclíka přednesl zprávu sekretář ÚKVS.  

Celkem přihlášeno 22 trenérů: 

4 - Volejbal Ústí n/L 

5 - SKV Ústí n/L 

1 - TJ Mšené Lázně 

1 -  VKČížkovice 

4 - Baník Most 

3 - VK Sever Žatec 

4 - VSK Spartak Děčín 

První část proběhla v Děčíně na SPŠ Děčín, zajištěna tělocvična, míče i učebna s promítáním a počítačovým 

vybavením, ubytování pro zájemce na DM SPŠ. 

Lektoři - Josef Herclík, Štěpán Javůrek, Károly Alföldi 

Druhá část proběhne 7. - 9. června 2019 v Ústí n/L. 

Lektoři - Josef Herclík, Károly Alföldi, Michaela Pachmanová, František Pluhař 

Celý kurz probíhá již podle nových osnov schválených ČVS. 

Cena kurzu 2000,- Kč 

Mgr. Josef Herclík navrhuje po úspěšném dokončení kurzu vrátit 500,- Kč a na 2. části předat budoucím 

trenérům učebnici Trenér mládeže a 3.třídy.  

Tento návrh předloží předsednictvo výboru ÚKVS ke schválení. 

Předsednictvo ÚKVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 

školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 2 a jejího prováděcího předpisu „Školení trenérů v ČVS“, článku 1, odst. 4.1 

jmenuje pana Tomáše Jelínka (VTK Čížkovice) trenérem III. třídy. 



11. Diskuze 

V tomto bodě již nebyla diskutována další témata 

 

12. Různé 

xxx 

 

Zapsal Radek Horský 

V Ústí nad Labem 23. 05. 2019 


