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Zápis č. 02/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 9.2.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni:  
Příští zasedání:  9.3.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Inventura majetku KVS a KCM 
3. Olympiáda dětí a mládeže, průběh přípravy 
4. Královéhradecký krajský pohár mužů a žen 
5. Festival barevného minivolejbalu – průběh 
6. Financování OVS za rok 2021 – bod přesunut z minulého zasedí výboru  
7. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 1/7/2021 - Hledat řešení vedoucí k vypsání soutěže HK-M-1 pro příští sezónu. (V. Nidrle, 
21.1.2022). 
Po mailovém i telefonickém jednání s M. Houštěkem konstatováno, že současná situace 
nedává možnost ustavit samostatnou I. třídu mužů, týmy z II. třídy nemají zájem 
(telefonicky ověřeno), eventuální týmy z amatérské ligy současně málo hrají a není mezi 
nimi žádný, který by měl o start zájem. Jednáno i s potencionálními družstvy z bývalých 
silných bašt mužského volejbalu (Náchod, Jičín, Trutnov, Vrchlabí, Kvasiny atd,), rovněž 
není zájem. Jako do budoucna možné řešení se jeví zařadit do I. třídy mužů hráče z týmů 
mládeže, kteří z věkových důvodů přecházejí do dospělých. 
Pro sezonu 2022/23 doporučeno opět jednat o spolupráci s Pardubickým krajem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/1/2022 - Zjistit u O. Foltýna možnost získání dalších padesáti knih pro trenéry. (F. Pluhař, 
13.1.). 
Dle informací O. Foltýna je počet v tomto okamžiku konečný, další knihy nejsou a musel 
by být objednán dotisk. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/1/2022 - Zahájit kroky k získání datové schránky KVS (J. Kmoníček, 9.2.). 
Po dohodě z J. Kmoníčkem požádal V. Nidrle požádal na Czech Pointu Jičín o založení 
datové schránky pro KVS, žádost byla přijata a čeká se na vyřízení ve správním jednání, 
potom budou doručeny přístupové informace. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/1/2022 - Upozornit J. Kmoníčka na termín z Termínovníku. (J. Vik, 13.1.). 
Mail s upozorněním odeslán 13.1.,  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/1/2022 - Informovat na příštím zasedání výboru KVS o stavu příprav beachvolejbalových 
reprezentací na olympiádu (J. Lejsek, 9.2.). 
Lednové soustředění bylo z důvodu Covid-19 zrušeno, bude uspořádáno v únoru. 
Úkol trvá, nový termín 9.3. 

• 5/1/2022 - Stanovit termín dalšího kola čtyřkového volejbalu (L. Ruprich, 9.2.). 
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Termín zatím z objektivních důvodů (Covid-19, nedostatek volných termínů) stanoven 
nebyl. 
Úkol trvá, nový termín 9.3. 

• 6/1/2022 - Informovat družstva HK-Z-1 o stanovisku výboru k termínu dohrávání zápasů, 
k placení poplatků za změnu termínu zápasů odložených z důvodu Covid-19 a o startu 
hostujících hráček v zápasech po 19.3. (J. Vik, 20.1.). 
Mail odeslán 13.1. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 7/1/2022 - Po dohodě s J. Vikem stanovit výši odměny za dodání historických výsledků (J. 
Kmoníček, 9.2.). 
Po dohodě výbor KVS souhlasí s částkou 1000Kč, M. Charvát ml. bude požádán o dodání 
potřebných údajů. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací – program organizace sportu, program talent. 

Odesláno, odsouhlaseno V. Šrubařem. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 15.2.: 
1. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2021. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2022. 
3. Zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického dopisu 

k inventuře KVS ze září 2021 včetně výkazu inventury hmotného majetku k 31.12.2021. 
Podklady k prvním dvěma bodům dodány členům výboru, výbor KVS bere informaci na 
vědomí. Majetek nemáme, účetní závěrka bude hotova do 31.3. a následně vystavena na 
www.justice.cz. V. Nidrle zjistí, nakolik je třetí úkol relevantní za situace, kdy jsme 
pobočným spolkem. 
Na dalším jednání budeme odsouhlasovat účetní závěrku. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 28.2.: 
4. Plán schůzové činnosti KVS na rok (pololetí) 2022 – je připraven. 
5. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2022 – formulář bude vyplněn dle 

informací TMK. 
6. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2022 – formulář bude vyplněn 

dle informací KR. 
7. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS – pro mládež nerelevantní, 

potenciální vítězové HK-Z-1 budou dotázáni. 
Úkol 1/2/2022: Zjistit u potenciálních vítězů HK-Z-1 zájem o uspořádání 

kvalifikace do druhé ligy žen 
Termín:   13.2.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
ad 2 – Inventura majetku KVS a KCM 
Majetek nemáme, není co evidovat. J. Kmoníček navrhuje do budoucna tento bod vypustit 
s tím, že pokud se vedoucí KCM vejdou do rozpočtu, který odsouhlasíme, mohou si běžný 
majetek dresy nakoupit a evidovat to nebudeme. 

ad 3 – Olympiáda dětí a mládeže, průběh přípravy 
Od září probíhají v chlapecké a dívčí složce každoměsíční kempy. Finální nominace bude 
určena v květnu. V beachvolejbale proběhl jeden kemp za účasti osmi dívek a sedmi chlapců. 
Druhý kemp byl z důvodu COVID zrušen a přesunut na únor. Finální nominace bude určena 
v dubnu, což je v souladu s požadavky kraje. 
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ad 4 – Královéhradecký krajský pohár mužů a žen 
První kole se hrálo v Hradci Králové v hale TJ Slavia 15.1. V ženách bylo pořadí DTJ HK, 
Stěžery, Třebeš a Kvasiny, v mužích potom Chleny, Stěžery a Slavia HK KTI, VK HK B se 
nedostavil. Druhé kolo bude v neděli 27.2., Kvasiny sice nabídly pro ženský turnaj halu, 
nicméně protože jsou ostatní družstva z Hradce, bude se po dohodě opět hrát na Slavii. 

ad 5 – Festival barevného minivolejbalu – průběh 
Na podzim proběhly dva plnohodnotné turnaje (Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové). Na 
jaře čekají akce v Kostelci nad Orlicí, Kvasinách, Chlumci nad Cidlinou a Dřevěnici.  

ad 6 - Financování OVS za rok 2021 

     rozpočet   čerpání k 31.12 rozdíl v čerpání 

okres Hradec Králové   61 000,00 Kč  66 699,00 Kč   -5 699,00 Kč  

okres Náchod   70 000,00 Kč  67 874,80 Kč           2 125,20 Kč  

okres Trutnov   15 000,00 Kč  14 934,00 Kč                    66,00 Kč  

okres Rychnov   29 501,00 Kč  30 226,00 Kč       -725,00 Kč  

okres Jičín   15 000,00 Kč  15 000,00 Kč                       0,00 Kč  
Návrh rozpočtu jednotlivých OVS byl členům výboru KVS předložen. 

ad 7 – Různé 
V. Nidrle: 
- Informace z porady předsedů KVS s předsedou ČVS ze dne 26.1.2022 (porada proběhla 

on-line): 

• Financování sportu z NSA, hrozí krácení rozpočtu NSA oproti návrhu minulé vlády až 
o 20 %. Provizorium se nebude týkat financování jednotlivých programů, rozpočet ČVS 
na 2022 sestaven a ponížen o 5 %. Všechny KVS poskytly půjčku ČVS (úhrnem 3,8 
milionu Kč), prostředky budou vráceny na účty KVS do konce dubna 2022. Na program 
Můj klub alokováno 1,6 miliardy, na program Provoz a údržba 0,5 miliardy (jako 
kompenzace cen energií). 

• K valným hromadám ČVS. Okresní může nahradit výbor OVS, ten nominuje delegáty 
na VH KVS (termín konání do 15.3.), krajské do 15.4. (my máme svolanou na 1.4.), VH 
ČVS v sobotu 14.5.2022 v 10.00 hodin v Praze. Počty delegátů na krajskou VH určí 
výbor KVS s tím, že každý okres musí mít minimálně dva delegáty, další závisí na 
rozhodnutí výboru KVS. Počty delegátů na VH ČVS dle stavu zaplacených příspěvků 
členů dle stavu k 1.1.2022 (Královéhradecký KVS má 9 delegátů, což je třetí nevyšší 
počet – Praha šestadvacet, Středočeský KVS jedenáct). Delegátem na VH ČVS může 
být i osoba, která nebyla delegátem na VH kraje, v takovém případě budeme 
požadovat písemný souhlas s kandidaturou na delegáta valné hromady ČVS. V. Nidrle 
u předsedy legislativní komise zjistí, zda je možné na valné hromadě kraje zvolit 
i případné náhradníky delegátů. 

• Priority ČVS na funkční období 2021-2025 – byl předložen písemný materiál (bude 
přiložen jako příloha mailu, kterým bude zápis rozesílán). 

• Agenda KVS - M. Přikryl referoval o financování KVS, alokace částky na krajské 
projekty bude záviset na skutečné výši rozpočtu ČVS a bude preferovat účelové určení 
prostředků. Doporučeno využívat projektu Restart sportu MŠ, ZŠ. Kraje dodají pro 
informaci výši podpory z místně příslušných krajských úřadů. 

• ČVS dodá jména všech svých členů s vyššími přístupy do VISu, kraje zajistí aktualizaci. 

• Základní škola volejbalu – každý KVS obdrží zdarma čtyřicet kusů této publikace, 
kterou nelze dále distribuovat za peníze, zásadně jen rozdávat. QR kódy v knize budou 
aktivní od 15.2.2022 (pro přístup k dalším informacím). 

• Kategorizace mládeže a dopady na soutěže – hovořilo se o způsobu naplnění nových 
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republikových soutěží, o dopadech na soutěže v krajích, o tom, jak řešit sestupy 
z nových soutěží. Protože je příliš nevyjasněných otázek, bude vyvolána schůzka 
s STK a úsekem mládeže pod gescí M. Přikryla k vyjasnění koncepce. V. Nidrle 
navrhuje, aby náš KVS zastupovali L. Ruprich, T. Jirásek a J. Lejsek, výbor KVS 
souhlasí. K tomu L. Ruprich – programová konference záležitost nevyřešila, následně 
byla ustavena pracovní komise, ale nejsou žádné informace o výsledcích. 

Příští porada proběhne 16.2.2022 ve 13.00 hodin. 
- Dnes podepsal smlouvu o poukázání peněz z ČVS za členské příspěvky, nicméně částka 

přesně nesedí aj. Kmoníček bude záležitost řešit s ČVS. 
- Vyjádřil se k návrhu na zřízení facebookového profilu, za jehož údržbu bychom platili 30 

tis. Kč – částka se mu zdá příliš vysoká, když nemáme jasno o tom, co to přinese, s tím 
v diskusi souhlasili další členové výboru – po diskusi rozhodnuto odložit řešení na dobu 
po valné hromadě. 

- Zahájil diskusi k návrhu na zřízení pozice krajského metodika, případně na založení 
krajské volejbalové akademie V žádném kraji dosud nic takového na úrovni KVS 
neexistuje, vše je na úrovni klubů. Cílem je rozšířit mezi trenéry družstev v co možná 
největší míře jednotnou metodiku trénování volejbalu, nicméně zatím nemáme možnost 
(prostředky) na zřízení pozice na plný, resp. ani částečný úvazek. Zvážíme možnost 
vyzkoušet fungování na vybraných oddílech a na dohodu o pracovní činnosti pro 
metodika. Kromě toho je určitou možností existence pěti škol v projektu minivolejbalu do 
škol. Diskuse bude pokračovat na příštím zasedání výboru. 

J. Lejsek: 
- Dnes jednal s M. Geržou o streamování přenosu z dřevěnického turnaje. 

F. Pluhař: 
- Rozeslal přihlášky na školení trenérů. 
- Má problémy v komunikaci s některými potenciálními lektory školení trenérů. 

J. Kmoníček: 
- Rozdal tabulku ekonomických výsledků. Ještě nejsou definitivní, očekává definitivní 

výsledek kolem -40 tis. Kč. 
- Předložil podrobný návrh rozpočtu KVS na letošní rok, je koncipován jako vyrovnaný – 

výbor KVS s návrhem souhlasí. Doplnil, že v současné době máme k dispozici dohromady 
na účtu v bance, na účtu ve VISu a v pokladně přibližně 800 tis. Kč. 

- Navrhuje uspořádat na jaře, případně na podzim, školení rozhodčích. Připraví návrh 
termínů, počítá s využitím Zmrzliňáku ve dnech 21. – 22. 5. 

V. Anděl: 
- Spousta zápasů je předelegovávána. Chtěl řešit nedostavení se na zápas VK – 

Třebechovice, nicméně dotčená rozhodčí mu vůbec nezvedá telefon. Obecně spolehlivost 
nově vyškolených není příliš vysoká, výjimkou jsou Sixta, Kuťáková a D. Peiker. 

L. Ruprich: 
- Potřebuje pro krajské finále družstev dívek (mladší i starší žákyně, kadetky i juniorky, vždy 

po čtyřech družstvech) jednak diplomy a medaile a dále delegovat rozhodčí (rozpisy jsou 
už ve VISu). 
Úkol 2/2/2022: Připravit L. Ruprichovi medaile a diplomy pro krajská 

finále dívek. 
Termín: 5.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

 
Úkol 3/2/2022: Delegovat rozhodčí pro krajská finále dívek. 
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Termín: 5.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

- Zeptal se V. Anděla, jak vypadá delegace rozhodčích na pohár juniorek 19.2. – situace 
není jednoduchá, zatím jsou sice k dispozici rozhodčí pískající republikové soutěže, 
nicméně tam je delegace možná jen pár dnů před akcí. 

J. Vik: 
- Informoval družstva Z1 o možnosti dohrávat odložené zápasy po původně plánovaném 

ukončení soutěže (19.3.), ale byl informován o tom, že ze strany družstev, která zápasy 
odkládala, jsou nabízeny termíny až na konci dubna. Výbor KVS tedy původní stanovisko 
upřesnil tak, že odložené zápasy je třeba dohrát nejpozději do poloviny měsíce dubna, 
potom bude řešeno administrativně. J. Vik bude o rozhodnutí výboru informovat družstva. 
Úkol 4/2/2022:  Informovat družstva Z1 o nutnosti dohrát odložené zápasy do 

poloviny měsíce dubna. 
Termín:   12.2.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Sestavil verzi almanachu, a to z textu, který jsme dávali k tisku a z oskenovaných fotografií 
získaných od firmy Maybee. Probíhá závěrečná kontrola, potom bude vystaveno na webu 
a okresy požádány o návrhy případných doplnění či změn. 

- Z informací od M. Charváta mladšího sestavuje soubor historických výsledků krajských 
soutěží dospělých. 

 
 
 

Zapsal: Vik. 
 


