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

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

 
Zápis z 12. zasedání předsednictva Ústeckého KVS 

středa 20. května 2020 od 17:00 hodin 
sportovní hala Sluneta, Jateční ul, Ústí nad Labem 

 

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, výboru ČVS 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 

5. Průběžné čerpání rozpočtu 2020 

6. Příprava KCM 

7. Krajské kolo minivolejbalu + projekt na ČVS? 

8. Zpráva STK –  

a. ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 

b. diplomy a poháry a jejich předání 

c. případná krajské finále mladších žáků a žákyň v šestkovém volejbalu 

9. Školení trenérů III. třídy – nové termíny, cena, kniha pro trenéry, vratka, jmenování 

Matěje Drozdy trenérem III. třídy 

10. Zpráva komise rozhodčích 

a. jmenování Jana Adámka rozhodčím III. třídy 

b. školení rozhodčích? 

11. Problematika beachvolejbalu v kraji 

12. Různé 

 
 



1. Zahájení, schválení programu jednání 

Přítomno 7 členů předsednictva, 100 % členů. Zasedání předsednictva zahájil předseda Miroslav Přikryl, 

přivítal a seznámil přítomné s navrhovaným programem. Program byl schválen bez připomínek: 7 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo hlasování.  

 

2. Kontrola posledního zápisu 

Předseda Miroslav Přikryl provedl kontrolu zápisu z předešlé schůze předsednictva. Trvá úkol – příprava 

seznamu hráčů a funkcionářů v kraji ve věku 65+, kteří by se mohli zúčastnit gala večera v rámci 

připravovaných oslav 100 let volejbalu. Předseda ÚKVS okomentoval čerpání rozpočtu z roku 2019 a 

vzniknuvší schodek cca -230 000,- Kč. Připomněl tlak vedení ČVS na důslednou registraci hráčů. Další úkoly 

splněny. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

3. Zpráva předsedy z porady předsedů, výboru ČVS 

Zprávu přednesl Mgr. Miroslav Přikryl.  

Zasedání výboru ČVS bylo z důvodu vládních epidemiologických opatření zrušeno.  

Z porady předsedů KVS s předsedou ČVS – příspěvek na fungování 215 000,- Kč zůstává vč. formy 

vyúčtování + projekty mládeže (na ÚKVS alokováno 150 000,- Kč) + LP vázané na dotace „Talent a 

organizace“. Volnými prostředky pro KVS zůstanou vklady do soutěží, pokuty atd. 

Soutěže ČVS – nikdo nesestupuje, z nižších soutěží měly právo se přihlásit ty týmy, které byly v době 

ukončení soutěže na postupových místech.  

 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 
Zprávu podal Mgr. Miroslav Přikryl. Daňové přiznání za rok 2019 bylo podáno v řádném termínu a řádně 

zaregistrováno.  

Za rok 2019 příjmy 646 950,- Kč, výdaje 881 827,7,- Kč, ztráta 234 877,70,- Kč (viz příloha zápisu). Na 

základě výzvy předsedy ÚKVS na listopadovém jednání Výboru ÚKVS k dočerpání financí z MŠMT se 

náklady nahromadily v závěru roku, celkový objem prostředků se však nedal předem predikovat. Během 

prosince bylo vyčerpáno 311 000,- Kč!!! (z celkové ztráty bylo 130 000,- Kč vynaloženo na proplácení 

rozhodčích v krajských i republikových soutěžích). Kontrolu dokladů provedla předsedkyně KRK ÚKVS Jana 

Kučerová.  

Předsednictvo pověřuje předsedu STK ÚKVS Zdeňka Hlinovského, aby do 31.5.2020 přepracoval tabulku 

odměn družstev za dokončení soutěží v roce 2020. Částky budou poníženy těm klubům, které v roce 2019 

přečerpali původně alokovanou částku. 

Ztráta hospodaření 2019 ve výši 234 877,70 Kč bude z části pokryta nerozděleným ziskem minulých let ve 

výši 66 138,87 Kč a zbytek, tj. 168 738,83 Kč bude použit na snížení vlastního jmění. 

účet 932 (nerozdělený zisk minulých let)  

počáteční stav: 66 138,87 Kč  ztráta roku 2019: 66 138,87 Kč konečný stav: 0 Kč 

účet 901 (vlastní jmění) 

počáteční stav: 665 732,18 Kč ztráta roku 2019: 168 739,83 Kč konečný stav: 496 993,35 Kč 

Předsednictvo bere zprávu na vědomí. 

 

5. Průběžné čerpání rozpočtu 2020 

Upravený Rozpočet na rok 2020 okomentoval předseda ÚKVS. Zmínil příjmovou složku rozpočtu. Výdaje 

jsou koncipované jako v minulých letech. Ponížený příspěvek na fungování OVS.   

Aktuálně na bankovním účtu: 373 873,- Kč, v pokladně: 7306,- Kč 



K 30. 4. 2020 čerpáno 89295,- Kč – věcné ceny do minivolejbalu, odměny stk, odměny předseda, 

místopředseda, sekretář, ekonomka 

Příjmy k 30. 4. 2020 činily 200,- Kč. 

 

6. Příprava KCM 

Soutěže KCM v roce 2020 zrušeny. Příprava týmů přerušena. Bude navazovat v průběhu září 2020. 

 

7. Krajské kolo minivolejbalu 

Předsednictvo ÚKVS pověřuje Miroslava Mikoláška k přípravě propozic a termínu krajského kola 

miniovolejbalu. Splní do 24.5.2020. 

 

8. Zpráva STK 

Zprávu přednesl předseda STK ÚKVS Zdeněk Hlinovský 

a) ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 

Uzavřené všechny krajské soutěže podle pravidel. Ve většině soutěží zbývalo dohrát jedno kolo, které by 

nemělo vliv na konečné pořadí na prvních místech. 

b) diplomy a poháry a jejich předání 

Vedoucí jednotlivých soutěží vyřeší předání diplomů, medailí a pohárů družstvům na prvních třech místech.  

c) případná krajské finále mladších žáků a žákyň v šestkovém volejbalu 

Není zájem organizovat 

Nový soutěžní ročník 2020/2021 – vklady do soutěží zůstanou stejné, přihlášky do 19.6.2020, mladší žactvo 

do 4.9.2020 

Další schůze STK 9.7.2020, do 30.6.2020 má Miroslav Mikolášek za úkol svolat trenéry mládeže ohledně 

soutěže v trojkovém volejbalu dívek – návrh nepořádat dlouhodobou soutěž, ale jen jednorázové turnaje.  

 

9. Školení trenérů III. třídy – nové termíny, cena, kniha pro trenéry, vratka 

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 

na svém 12. zasedání dne 20. května 2020 jmenuje Matěje Drozdu trenérem III. třídy. Školení absolvoval v 

květnu – červnu 2020. 

Předseda TMK ÚKVS Josef Herclík připravil nové termíny nové školení trenérů III. třídy. Cena 2500,- Kč, 

500,- Kč vratka za úspěšné složení kurzu. Předsednictvo ÚKVS odsouhlasilo, že všichni účastníci kurzu 

dostanou knihu pro trenéry volejbalu zdarma.  

Termíny školení 4.-6.9.2020, 2.-4.10.2020 

 

10. Zpráva komise rozhodčích 

Předsednictvo ÚKVS pověřuje předsedu KR ÚKVS Romana Marschnera přípravou školení rozhodčích III. 

třídy. Termín do 15.6.2020. Cena školení rozhodčích zůstává 200,- Kč.  

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 12. zasedání dne 20. května 2020 jmenuje Jana Adámka rozhodčím III. 

třídy. 

 

 

 



11. Problematika beachvolejbalu v kraji 

K tomuto bodu vystoupil Josef Slížek. V kraji jsou vhodné pro pořádání turnajů mládeže 2 beach areály 

– Beacharena Ústí n. L. a Aquabeach klub Děčín se zázemím a ochotou tyto turnaje pořádat.  

První turnaje v kraji:  

a) dívky ročníku 2005 a mladší – 20.6. předběžně v Děčíně (předběžný výběr na LODM) 

b) turnaj juniorek + chlapci ročníku 2005 a 2006 (širší výběr na LODM) – 27.6. v Ústí nad Labem 

 

12. Různé 

Josef Herclík – 13.9.2020 Tyršův den – turnaj mladších žákyň 

 

 

 

Zapsal Radek Horský 


