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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 5. zasedání výboru Ústeckého KVS  

čtvrtek 23. května 2019 od 18:00 hodin 

ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, Ústí nad Labem 
 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva a řídícího jednání 

3. Ocenění jubilantů 

4. Schválení programu jednání, jednacího řádu, volba mandátové a návrhové 

komise 

5. Kontrola úkolů z usnesení minulého zasedání výboru ÚKVS 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Zpráva o činnosti předsednictva ÚKVS za uplynulé období 

8. Informace z posledního VV ČVS   

9. Závěrečná zpráva o hospodaření 2018 

10. Rozpočet 2019 – čerpání a schválení 

11. Úprava směrnice cestovní náhrady, odměňování rozhodčích 

12. Zpráva komise rozhodčích 

13. Zpráva TMK o průběhu školení trenérů III. třídy 

14. Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal  

15. Příprava na LODM v Liberci 

16. VŘ na pozice hlavního trenéra dívčího a chlapeckého KCM 

17. Soutěže a financování OVS 

18. Různé 

19. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení ze zasedání výboru ÚKVS 

20. Závěr 
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ad 1)  

Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Mgr. Miroslav Přikryl. Přivítal přítomné členy 

výboru a hosta – pana Jaroslava Onderčina.  

 

ad 2) 

Následně proběhla volba pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve 

složení Mgr. Miroslav Přikryl, Mgr. Radek Horský. Řídícím zasedání byl zvolen pan Mgr. 

Miroslav Přikryl. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

ad 3) 

Na návrh KSV ÚKVS a předsednictva ÚKVS výbor udělil Medaili Dr. Otakara Koutského 

panu Jaroslavu Onderčinovi při příležitosti jeho životního jubilea za dlouholetou a záslužnou 

práci pro český volejbal. 

 

ad 4) 

Pan Mgr. Miroslav Přikryl seznámil členy výboru s programem jednání. K programu nebyly 

vzneseny žádné připomínky. Řídící zasedání vyzval členy výboru, aby hlasováním schválili 

program jednání. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Program 5. zasedání výboru 

ÚKVS byl schválen. 

S jednacím řádem byli členové výboru seznámeni v předstihu, na zasedání nevznesli žádné 

připomínky. Řídící zasedání vyzval členy výboru k hlasování. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. Jednací řád 5. zasedání výboru ÚKVS byl schválen. 

Volba mandátové komise – zvoleni Mgr. Marschner Roman, Rubinstein Jiří, Smrčina Luboš. 

Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr. Roman 

Marschner. 

Volba návrhové komise – zvoleni Mgr. Radek Horský, Volf Miloš, Hlinovský Zdeněk. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr. Radek Horský. 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Mgr. Roman Marschner. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

 

ad 5) 

Kontrolu plnění úkolů z 4. zasedání výboru ÚKVS provedl předseda ÚKVS Mgr. Miroslav 

Přikryl a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 6) 

Předseda mandátové komise pan Mgr. Roman Marschner konstatoval, že na zasedání je 

přítomno 9 z 15 členů výboru (tj. 60,0 %) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za 

usnášeníschopné.  

 

ad 7) 

Předseda ÚKVS informoval o činnosti předsednictva ÚKVS. Předsednictvo se sešlo v roce 

2019 27.3. a 23.5. Na schůzích řeší provozní záležitosti ÚKVS, zejména přípravu rozpočtu 

2019, přípravu a administrativní náležitosti účasti krajských výběrů na LODM, průběh 

krajských soutěží, přípravu VŘ na pozici hlavních trenérů KCM, školení rozhodčích a trenérů 

III. třídy. Zpráva předsedy ÚKVS za první kvartál 2019 je přílohou zápisu. Výbor zprávu 

projednal a schválil. 

 

ad 8) 

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

• neúspěšné kooptaci pana Pečínky do SR ČVS  
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• 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. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 9) 

Předseda ÚKVS přednesl závěrečnou zprávu o hospodaření ÚKVS v roce 2018. Účetnictví 

roku 2018 bylo uzavřeno se přebytkem 63 653,- Kč. Přebytek hospodaření bude použit na 

pokrytí případných ztrát v letech budoucích. Závěrečná zpráva byla vložena na rejstříkový 

soud. Daňové přiznání bylo podáno, stejně jako hlášení na ČVS. Závěrečnou zprávu výbor 

projednal a schválil.  

 

ad 10) 

ÚKVS do této chvíle funguje s provizorním rozpočtem (příjmy od 1.1.2019 ve výši 63 000,- 

Kč, výdaje za totéž období 154 000,- Kč). Poskytnutá bezúročná půjčka ČVS byla vrácena 

v plné výši na účet ÚKVS. ČVS pro letošní rok hospodaří se 147 mil. Kč (z 95% dotační 

peníze). Podle p. Labašty bude postupně omezena přímá podpora mládežnických klubů. 

Krajské svazy se mají zaměřit na podporu talentované mládeže (KCM) a minivolejbalu. 

Kluby mohou využít přímé podpory z MŠMT z dotačního titulu „Můj klub“. V brzké době 

mají být zveřejněny manuály k čerpání dotačních titulů ČVS.  

Přípravu rozpočtu ÚKVS na rok 2019 okomentoval Mgr. Miroslav Přikryl. Rozpočet je 

koncipován jako mírně ztrátový. Plánované příjmy 575 tis. Kč, plánované výdaje 610,- tis. 

Kč. K předloženému rozpočtu na rok 2019 nebyli vzneseny žádné námitky, proto předseda 

ÚKVS vyzval přítomné členy výboru k hlasování. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. Rozpočet ÚKVS pro rok 2019 byl schválen. 

 

ad 11) 

Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl navrhuje, aby byly upraveny směrnice ÚKVS o 

odměňování rozhodčích a cestovních náhradách. 

Návrh o navýšení odměn za výkon rozhodčích přednesl předseda KR ÚKVS Mgr. Roman 

Marschner. 

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 

Poté předseda ÚKVS vyzval přítomné členy výboru, aby o tomto návrhu hlasovali. Výsledek 

hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh o navýšení odměn za výkon rozhodčích byl 

schválen. 

Předseda ÚKVS navrhuje, aby náhrada za 1 km jízdy vlastním osobním automobilem byla 

navýšena na 3,50,- Kč za ujetý 1 km. Poté předseda ÚKVS vyzval přítomné členy výboru, 

aby o tomto návrhu hlasovali. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh o 

navýšení náhrady za použití osobního automobilu byl schválen. 
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ad 12) 

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. Výbor ukládá předsedovi ÚKVS 

panu Mgr. Miroslavu Přikrylovi, aby na vedení ČVS zjistil podmínky čerpání tohoto 

příspěvku. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 13) 

Zprávu TMK o průběhu školení trenérů III. třídy přednesl za absentujícího Mgr. Josefa 

Herclíka sekretář ÚKVS Mgr. Radek Horský. 

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. 

Předseda ÚKVS následně vyzval přítomné členy výboru, aby o tomto návrhu hlasovali. 

Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh Mgr. Josefa Herclíka byl schválen. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 14) 

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. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 15) 

O přípravě krajských výběrů krátce poreferoval předseda ÚKVS. Informace dále doplnili 

Luboš Smrčina a Radek Horský. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
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ad 16) 

Výbor ÚKVS ukládá sekretáři ÚKVS do konce května 2019 zveřejnit podmínky 

výběrového řízení na pozici hlavního trenéra krajského výběru dívek a krajského 

výběru chlapců (přihlášky zájemců do 15. 7. 2019 včetně koncepce přípravy). 

 

ad 17) 

Zprávu o okresních soutěžích a financování OVS přednesl sekretář ÚKVS Mgr. Radek 

Horský. Okresní soutěže se hrají pouze v okresech CV (dospělí i mládež) a UL (pouze 

mládež). Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 18) 

Výbor ÚKVS ukládá předsedovi Mgr. Miroslavu Přikrylovi informovat činovníky 

Volejbal Ústí n. L. o ukončení kauzy neoprávněného startu hráčky v utkání US-KKY 

Děčín – SKV UL a Jirkov – SKV UL. 

 

ad 19) 

Předseda návrhové komise Mgr. Radek Horský přečetl přítomným členům výboru 

navrhované usnesení z 5. zasedání výboru ÚKVS a řídící konference vyzval členy výboru, 

aby o tomto návrhu usnesení hlasovali. Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

hlasování. Usnesení bylo schváleno. 

 

ad 20) 

Závěrem poděkoval předseda ÚKVS přítomným členům výboru za účast a zasedání výboru 

ÚKVS ukončil ve 20:00 hodin. 

 

V Ústí nad Labem 23. 5. 2019       

 

 

Zapsal Mgr. Radek Horský 

 

 

Předseda Ústeckého KVS   Ověřovatel zápisu 

Mgr. Miroslav Přikryl Mgr. Roman Marschner 


