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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 ze zasedání výboru KVS Ústeckého kraje  

středa 27. května 2015 od 18:00 
Ústí nad Labem, hala Slunety (Jateční 1026/18) 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Jednání řídil: Mgr. Miroslav Přikryl - předseda KVS 

 
 
Program: 
 

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Zpráva o činnosti předsednictva ÚKVS za uplynulé období 
4. Informace z posledního VV ČVS   
5. Zpráva KR - navržené úpravy pravidel, školení rozhodčích IV. třídy 
6. Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal 
7. Přechod z barevného minivolejbalu do šestkového volejbalu - metodika a 

krajské soutěže  
8. Soutěže OVS 
9. Zpráva Revizní komise  
10. Financování OVS 
11. Závěrečná zpráva o hospodaření 2014 
12. Rozpočet 2015 – čerpání 
13. Členská základna - registrace a evidence 
14. Vstupenky na Světovou ligu 
15. Různé 
16. Diskuze 
17. Usnesení z jednání výboru 
18. Závěr 
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ad 1) 
 
Přítomné uvítal předseda ÚKVS pan Přikryl a poté navrhl členy návrhové a mandátové 
komise. 
Volba mandátové komise – zvoleni Miroslav Mikolášek, Zdeněk Hlinovský a Radek 
Horský. Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen 
pan Miroslav Mikolášek. 
Volba návrhové komise – zvoleni Roman Marschner, Jana Kučerová a Miroslav Karel. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Roman 
Marschner. 
Do pracovního předsednictva byli zvoleni Miroslav Přikryl a Radek Horský. Řízením 
zasedání byl pověřen Miroslav Přikryl a ověřovatelem zápisu pan Roman Marschner. 
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
Předseda mandátové komise pan Miroslav Mikolášek informoval o nadpolovičním 
počtu přítomných s hlasem rozhodujícím (53,33 %), zasedání prohlásil za 
usnášeníschopné. 
 
Pan Přikryl seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání výboru ÚKVS. 
K navrhovanému programu nebyly žádné doplňující návrhy. Výbor přednesený 
program schválil. Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
ad 2) 
 
Předseda KVS zkontroloval poslední zápis z jednání výboru. K zápisu nebyly žádné 
připomínky. Výbor bere na vědomí. 
 
ad 3) 
 
Předseda KVS přednesl zprávu o činnosti předsednictva. Předsednictvo se sešlo 2x a 
to v Jirkově a v Ústí n. L. V prvním kvartále 2015 předsednictvo řešilo zejména 
přípravu krajských výběrů na Memoriály Kafky a Myslíka a také na LODM v Plzni, 
přípravu rozpočtu ÚKVS na rok 2015, přípravu krajských soutěží na nadcházející 
období 2015 - 2016, školení rozhodčích IV. třídy. Předseda dále informoval, že ČVS 
nemá vůči ÚKVS žádné nesplněné závazky, jen první splátka příspěvku byla zaslána na 
již nefunkční účet ÚKVS. ČVS zašle peníze na stávající účet ÚKVS u KB. VV ÚKVS zprávu 
projednal a schválil. Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
ad 4) 
 
Předseda přednesl informace z porady předsedů a z VV ČVS. První zpráva se týkala 
finanční situace ČVS. Hospodaření ČVS skončilo za rok 2014 ve schodku 270 000,- Kč, 
přičemž prokázané náklady strukturálně neodpovídají schválenému rozpočtu na rok 
2014. Návrh rozpočtu ČVS na rok 2015 byl schválen VV ČVS bez připomínek. Dále se 
zmínil o zamýšleném zavedení nového systému školení trenérů I. třídy, vydání 
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učebnice pro trenéry II. třídy, školení trenérů mládeže a pozastavené certifikaci 
trenérů. ČVS uvažuje o zavedení SpS beach. Dále zdůraznil, že oddíly mající v 
současném názvu občanské sdružení, musí svůj název upravit do konce roku 2015 a 
všechny oddíly musí upravit své stanovy podle NOZ do konce roku 2016. Závěry bere 
výbor ÚKVS na vědomí. 
 
ad 5) 
 
Předseda KR Roman Marschner předložil výboru KVS zprávu o činnosti za uplynulé 
období. Na úvod sdělil výboru smutnou zprávu o úmrtí kolegy pana Milana Romana. 
Na jeho místo navrhne komisi rozhodčích kooptovat pana Jiřího Procházku. V březnu 
2015 absolvovali rozhodčí Kindermann a Koutník školení rozhodčích I. třídy. 31. 5. 
proběhne školení rozhodčích IV. třídy, zkoušky jsou vypsány na 13. 6. do Duchcova. 
Na podzim 2015 je v plánu uspořádat školení rozhodčích III. a II. třídy.  Dále upozornil 
na změnu pravidel, která v soutěžích v ČR bude platit od 1.7.2015. Výbor KVS vzal 
zprávu na vědomí. 
 
ad 6) 
 
Předseda STK Zdeněk Hlinovský podrobně seznámil výbor KVS s průběhem soutěží a 
to jak dospělých tak i mládeže. Všechny krajské soutěže odehrány, vyjma KP II. třídy 
žen. Družstvo mužů VK Roudnice bylo vyloučeno ze soutěže KP z důvodu nesplnění 
podmínky péče o mládež. Družstvo byla udělena pokuta 2 000,- Kč. Přihlašování do 
krajských soutěží pro nadcházející období 2015 - 2016 bude ve VISu funkční do 
28.6.2015. Výjimkou jsou soutěže mladšího žactva, kde přihlašování bude ukončeno 
30. 9. 2015. Nově bude v kategorii mladších žáků otevřena soutěž jak v trojkovém tak 
i čtyřkovém volejbale. Sekretáři ÚKVS předáno statistické hlášení o počtu družstev v 
krajských soutěžích. Výbor ÚKVS zprávu vzal na vědomí. 
 
ad 7) 
 
Předseda informoval o stále se množících dotazech na vedení svazu ohledně 
přechodu z barevného minivolejbalu do šestkového volejbalu. Předseda ČVS Zdeněk 
Haník přislíbil v této otázce pomoc. ČVS se bude snažit vyhotovit metodické 
doporučení. Výbor ÚKVS vzal na vědomí. 
 
ad 8) 
 
Sekretář ÚKVS informoval o špatné komunikaci s vedením OVS. Některé OVS na výzvu 
o zaslání podkladů o okresních soutěžích vůbec nereagují. Podle zatím dostupných 
informací se hraje okresní soutěž dospělých pouze v okrese Chomutov. V ústeckém a 
chomutovském okrese se hraje okresní soutěž v minivolejbale. Výbor ÚKVS vzal 
zprávu na vědomí a ukládá sekretáři ÚKVS zaslat statistické hlášení o počtu družstev 
v krajských a okresních soutěžích na ČVS v požadovaném termínu. 
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ad 9) 
 
Paní J. Kučerová přednesla zprávu revizní komise ÚKVS, která je samostatnou 
přílohou tohoto zápisu. K 27. 5. 2015 bylo na bankovním kontu ÚKVS 491 957,- Kč, na 
účtu VIS bylo k tomuto datu 29 551,- Kč.  
Dále informovala, že NKÚ našel v hospodaření ČVS pochybení a nedostatky. Zprávu 
revizní komise výbor projednal a schválil a ukládá předsedkyni RK ÚKVS zaslat 
elektronicky přepis zprávy revizní komise sekretáři ÚKVS do konce června 2015. 
Dále výbor pověřil členku RK ČVS paní Janu Kučerovou k prostudování závěrečné 
zprávy NKÚ o hospodaření ČVS. Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování. 
 
ad 10) 
 
Sekretář informoval přítomné o čerpání položky rozpočtu v bodě financování OVS. 
Podmínky pro výplatu příspěvku splnily tři okresy - Chomutov, Teplice, Ústí nad 
Labem. Výše finančních příspěvků byla jmenovaným OVS vyplacena dle platné 
směrnice. Výbor ÚKVS vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 11) 
 
Předseda přednesl závěrečnou zprávu o hospodaření ÚKVS v roce 2014. Náklady na 
činnost činily v roce 2014 366 846,- Kč, výnosy pak 385 537,- Kč (z toho na LP vybráno 
138 300,- Kč, vklady do soutěží činily 43 200,- Kč, příspěvek ČVS na činnost 215 000,- 
Kč). ÚKVS tedy v roce 2014 hospodařil s přebytkem 18 691,- Kč. Přebytek rozpočtu 
bude použit na krytí případných ztrát ÚKVS v budoucnu. Výbor ÚKVS zprávu projednal 
a schválil. Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
ad 12)  
 
Předseda seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ÚKVS na rok 2015. Dále informoval, 
že v letošním roce budou s velkou pravděpodobností schváleny granty z krajského 
úřadu - první na přípravu na LODM v Plzni ve výši 35 000,- Kč se spoluúčastí ÚKVS ve 
výši 15 000,- Kč a druhý na krajskou reprezentaci v celkové výši 40 000,- Kč. Tím bude 
příjmová složka rozpočtu navýšena o 75 000,- Kč. Předsednictvem navrhovaný 
rozpočet ÚKVS na rok 2015 poté výbor projednal a schválil. Výsledek hlasování: 8 pro, 
0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 
ad 13) 
 
Předseda informoval o vznikajícím systému financování sportu v ČR. Důležitá bude 
šíře členské základny. Stále ale není vyjasněn rozdíl mezi evidencí a registrací členů. 
K tématu financování mládežnického sportu a financování sportovních klubů v ČR se 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskuteční v pondělí 15. září 2015 seminář a 
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tisková konference. Výbor bere na vědomí a ukládá sekretáři ÚKVS, aby rozeslal 
pozvánku na výše uvedený seminář a tiskovou konferenci zástupcům oddílů v ÚK.  
 
ad 14) 
 
Předseda informoval o možnostech objednání vstupenek na utkání Světové ligy. Na 
předsednictvu ÚKVS jsou k dispozici volné vstupenky pro děti do 15 let, pro členy 
výborů OVS budou vstupenky zajištěny na základě předloženého jmenného seznamu. 
Vstup na utkání Světové ligy v Českých Budějovicích bude pro účastníky současně 
probíhajícího oblastního kola barevného minivolejbalu zdarma. Účastnící BMV se 
prokáží tričkem stejně jako v minulých sezónách. 
 
ad 15) 
 
Pan Zdeněk Hlinovský informoval přítomné, že stále není ve VISu zapsaná kvalifikace 
trenérů III. třídy u absolventů školení trenérů III. třídy v červnu 2014. Pan Miroslav 
Mikolášek zažádal o zaslání příspěvku na pořádání krajského kola barevného 
minivolejbalu, které bylo odehráno 11. a 12. 4. 2015, na účet pořádajícího oddílu VK 
Litvínov. Výbor ukládá předsedovi, aby zjistil možnosti zapisování kvalifikace 
trenérů III. třídy do VISu a zjednal nápravu do 30. 6. 2015. 
 
ad 16) 
 
Diskuze k tématům proběhla již v rámci jednotlivých bodů programu. 
 
ad 17)  
 
Předseda návrhové komise přečetl návrh usnesení ze zasedání VV ÚKVS. Usnesení je 
samostatnou přílohou tohoto zápisu. Výbor návrh usnesení schválil. Výsledek 
hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 
ad 18) 
 
Předseda uzavřel zasedání, poděkoval zúčastněným za účast a pozval je na další 
schůzi VV ÚKVS, která se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 v Ústí nad Labem. 
 
V Ústí nad Labem 31. 05. 2015       
 
Předseda Ústeckého KVS   
Mgr. Miroslav Přikryl 
 
 
Ověřovatel zápisu 
Mgr. Roman Marschner                                          


