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

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

 
Zápis z 10. zasedání předsednictva Ústeckého KVS 

středa 25. září 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 a kontrola posledního zápisu 

2. Informace k dění v ČVS (Přikryl) 

3. Ekonomika ÚKVS  

a. Čerpání rozpočtu 

b. Příspěvky mládežnickým klubům 

c. Projekty ČVS 

4. Příprava rozpočtu ÚKVS na rok 2020 

5. Rozpis soutěží 2019/2020 

6. Zpráva komise rozhodčích (Marschner) 

7. Jmenování nových trenérů III. třídy (ze školení trenérů 2019)  

8. KCM 

a. Hodnocení přípravy a účasti na LODM 

b. Odměna trenérům KCM 

c. Výsledek VŘ 

9. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zahájení, schválení programu jednání a kontrola posledního zápisu 

Přítomno 6 členů předsednictva, omluvil se pan Miroslav Mikolášek. 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. Informace k dění v ČVS 

Zprávu přednesl Mgr. Miroslav Přikryl. Zmínil se zejména o stabilizaci financování ČVS. KaRK ČVS funguje a 

nehrozí tedy z tohoto důvodu svolání mimořádné konference ČVS. Jak ale poukázal Zdeněk Hlinovský, stále 

chybí směrnice o kompetencích jednotlivých členů vedení ČVS. Dále bylo připomenuto datum konání 

Programové konference mládeže, kde budou představeny nové standardy financování SpS a SCM. 

 

3. Ekonomika ÚKVS 
Na bankovním účtu ÚKVS je cca 730 000,- Kč, na VIS účtu cca 60 000,- Kč. Platby licenčních poplatků jsou 

převáděny na speciální VIS účet ČVS. Z ČVS bylo formou dotačních titulů přiděleno 215 000,- Kč + 90 000,- 

Kč na projekty mládeže + 105 800,- Kč za LP (dotační titul na krajské centrum talentované mládeže a 

minivolejbal). K 25.9.2019 činí náklady ÚKVS 428 176,- Kč, výnosy 373 700,- Kč. Předpokládá se, že nebude 

naplněna příjmová složka rozpočtu 2019 v kapitole LP. 

V souvislosti s vyúčtováním dotačních titulů předsednictvo ÚKVS pověřuje sekretáře ÚKVS, aby informoval 

kluby o možnostech proúčtování příspěvku mládežnickým klubům za dokončené soutěže v roč. 2018/2019. 

Veškeré náklady musí být fakturovány přímo na ÚKVS, přičemž není možná přefakturace. Faktury lze 

doložit za dopravu, nájmy sportovišť, případně za trenérské služby, které mohou být vyúčtovány také 

formou DPP (tady bude odečtena 15% srážková daň). Celkové náklady za klub mohou být až do výše, 

kterou uvádí tabulka předložená předsedou STK ÚKVS panem Zdeňkem Hlinovským. 

 

4. Příprava rozpočtu ÚKVS na rok 2020 

Členové předsednictva ÚKVS se shodli, že výboru ÚKVS doporučí financování a přerozdělování finančních 

prostředků v roce 2020 ve stejném duchu jako v roce 2019 s tím, že ve výdajové složce rozpočtu doporučí 

navýšit náklady na minivolejbal. 

 

5. Rozpis soutěží 2019/2020 

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

letošního ročníku krajských soutěží. Ze soutěže juniorek se odhlásil tým SKV Ústí n. L., ze soutěže kadetek 

pak Veros Chomutov. Veškeré dotazy k fungování VISu se mají zasílat generálnímu sekretáři ČVS. 

Doporučuje, aby na krajské úrovni tyto dotazy byly adresovány sekretáři ÚKVS. Soupisky ve VISu může 

vytvářet pouze organizační pracovník klubu zadaný při přihlášce do soutěže. Pan Josef Herclík zmínil 

některá ve VISu chybějící data u svých družstev, zejm. adresu haly. 

 

6. Zpráva komise rozhodčích 

Zprávu přednesl předseda KR ÚKVS Mgr. Roman Marschner. Seznámil s průběhem školení rozhodčích, 

které proběhlo v květnu a červnu 2019 v Ústí n. L. a Duchcově. Vyškoleno bylo 7 rozhodčích, 5 z toho 

doporučuje k jmenování. 2 rozhodčí budou jmenováni později, a to vzhledem k nízkému věku. 

ČVS poskytl příspěvek 15 000,- Kč na vzdělávací a doškolovací akce rozhodčích. Předseda KR ÚKVS 

navrhuje, aby byla pro rozhodčí zakoupena nová trička a odměňováni zkušení rozhodčí za mentoring při 

utkáních řízených začínajícím rozhodčím, a to ve výši odpískaného utkání dané soutěže. Předseda ÚKVS 



vyzval přítomné, aby o tomto návrhu hlasovali. Výsledek hlasování 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh 

Romana Marschnera byl schválen. 

Dále byl diskutován problém chybějící soupisky a registrací u družstva starších žákyň TJ Sokol Mšené Lázně. 

Předsednictvo ÚKVS ukládá sekretáři, aby byl při řešení této záležitosti klubu ze Mšených Lázní 

nápomocen. 

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

školitelů v ČVS“, článku 5, odst. 1.1, písm. b) a jejího prováděcího předpisu „Školení rozhodčích a školitelů v 

ČVS“, článku 1, odst. 4.2 na svém 10. zasedání dne 25. září 2019 níže uvedené zájemce jmenuje rozhodčími 

III. třídy. 

1. Matěj Havlík        

2. Zdeněk Matoušek  

3. Petra Míková      

4. Michal Poft    

5. Jana Puschová         

 

7. Jmenování nových trenérů III. třídy (ze školení trenérů 2019) 

Krátkou zprávu o školení trenérů v roce 2019 přednesl Josef Herclík. Odučeno bylo 57 hodin, z ttoho 37 

hodin hradil ČVS. Školení proběhlo v měsíci květnu a červnu 2019 v Děčíně a Ústí n. L. Další školení trenérů 

III. třídy je v plánu na květen – červen 2020. Dále informoval o systému školitelů. Seznam školitelů 

schvaluje ČVS. V brzké době dojde také k přehodnocování trenérských tříd – nebude potřeba I. třída 

k vedení týmu EX M a EX Ž.  

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 níže uvedené zájemce trenéry III. třídy.  

1. Ing. Bříza Vlastimil 

2. Moucha Jan 

3. Králík Jiří 

4. Zahradník Rudolf 

5. Berjaková Martina 

6. Beer Marek 

7. Kučera Jakub 

8. Koutová Markéta 

9. Černý Radek 

10. Nová Michaela 

11. Ivanovičová  Kateřina  

12. Ing. Tůmová Markéta 

13. Pálová Kamila 

14. Adamcová Jana 

15. Konáš Pavel 

16. Mihová Monika 

17. Houdová Michaela 

18. Havrda Jaroslav 

19. Dubová Radka 

20. Rajkov Pavel 



8. KCM 

Předseda ÚKVS krátce zhodnotil účast krajských výběrů na LODM v Liberci. Pozitivně je vnímána hlavně 

účast v beachvolejbalovém turnaji, kde dívky obsadily 5. místo.  

Na pozici hlavního trenéra KCM dívek již dříve odsouhlasen pan Miloš Volf (Volejbal Ústí n. L.) a KCM 

chlapců pan Luboš Smrčina (VK Jirkov). Oba jmenovaní předložili návrhy svých asistentů – KCM dívky Jan 

Moucha (Volejbal Ústí n. L.), KCM chlapců Eva Tenglerová (VK Jirkov). Předsednictvo po krátké diskuzi oba 

navrhované asistenty schválilo.  

 

9. Různé 

Pan Josef Herclík vystoupil s informací ohledně řízení soutěží Českého poháru mládeže. 

Pan Miroslav Přikryl informoval, že na základě požadavků KaRK ÚKVS budou se zvolenými funkcionáři a 

hlavní ekonomkou ÚKVS sepsány smlouvy o výkonu a odměňování funkce. 

 

 

Zapsal Radek Horský 

V Jirkově 25. 09. 2019 


