
Interní pravidla spolku Volejbal Ústí nad Labem z. s. – verze od 1. 9. 2022 

I. Dokumenty spolku 

1) Přihláška 

Osoba, která má zájem stát se členem spolku, musí vyplnit přihlášku. Přihláška musí obsahovat 

jméno, příjmení a případně titul přihlašujícího se člena, adresu trvalého bydliště a případně 

adresu pobytu (pokud se od trvalého bydliště liší), datum narození a rodné číslo (z důvodu 

žádostí o dotace), telefonní číslo a kontakt na člena (není-li mu 18 let, kontakt na zákonného 

zástupce), datum a místo vyplnění přihlášky s podpisem zák. zástupce dítěte - člena, u dětí 

starších 15 let i s jejich vlastním podpisem.  

2) Odhláška 

Člen, který se hodlá z vlastního rozhodnutí odhlásit ze spolku, musí vyplnit odhlášení. 

Odhlášení musí obsahovat tyto náležitosti: příjmení a jméno odhlašujícího se člena, adresu 

trvalého bydliště, datum narození, datum požadovaného odhlášení ze spolku a vlastnoruční 

podpis členů starších 15 let  a podpis zákonného zástupce. Důvod odhlášení není povinný. 

Odhlášení předá členovi výkonného výboru anebo pošle poštou na adresu spolku.  

3) Prohlášení o bezinfekčnosti 

Před akcemi spolku (LOT, cyklisťák nebo jiné několikadenní akce) anebo tam, kde se to 

vyžaduje, musí člen předložit prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení o bezinfekčnosti musí 

obsahovat jméno, příjmení a datum narození osoby (člena), na kterou se prohlášení vztahuje, 

výčet nemocí, na které se osoba léčí a případně jiné poznámky. Prohlášení musí dále obsahovat 

text o prohlášení osoby o bezinfekčnosti a musí ho podepsat osoba (respektive zákonný 

zástupce) ne déle než 3 dny před zahájením akce, na kterou se prohlášení vztahuje. 

4) Zdravotní způsobilost 

Člen -hráčka spolku, který vykonává aktivní sportovní činnost v rámci spolku, musí mít řádně 

vyplněnou zdravotní způsobilost. V posudku musí být výslovně uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození člena, adresa trvalého bydliště člena a na konci prohlášení, že člen může 

vykonávat výkonnostní činnost s případnými výjimkami. Vždy musí být potvrzeno praktickým 

lékařem. 

II. Platby spolku 

1) Členské příspěvky 

1. Člen spolku (dále jen hráčka)) přebírá povinnost platit členské příspěvky spolku řádně 

včas a plné výši. 

2. Spolek upřednostňuje platbu příspěvku bezhotovostním převodem, výjimečně může 

být příspěvek po dohodě uhrazen hotovostně. 

3. Pololetní platba je splatná k 20. říjnu, resp. 28. únoru daného roku. Roční platba je 

splatná k 20. říjnu pro danou sezónu. 

4. V případě ukončení/přerušení činnosti je platba nevratná. 

5. Nové hráčky spolku mají první zkušební měsíc bez nutnosti okamžité úhrady platby 

příspěvku. Pokud se hráčka po uplynutí zkušebního měsíce rozhodne v trénování 

pokračovat, je povinna vyplnit Přihlášku člena klubu (za nezletilé vyplňuje zákonný 

zástupce) a neprodleně do konce následujícího kalendářního měsíce uhradit pololetní 

platbu příspěvku ve výši dle zařazení do příslušné tréninkové skupiny. Pokud hráčka 



zahájí činnost v průběhu pololetí, rozhodne o výši úhrady příspěvků individuálně 

výkonný výbor (doporučuje se platbu poměrné části pololetního příspěvky vždy za 

každý celý měsíc, přičemž minimální poplatek za pololetí by měl být stanoven na 500 

Kč v návaznosti na dotační podmínky). 

6. Výjimky ve výši a termínech plateb příspěvků schvaluje výkonný výbor spolku na žádost 

zákonného zástupce/hráčky zaslanou v písemné podobě předsedkyni spolku. 

7. Nezaplacení členského příspěvku ani po písemné upomínce, bez omluvy a sjednání 

náhradního termínu zaplacení příspěvku nebo dojednané výjimky co do výše a 

splatnosti příspěvku od výkonného výboru spolku vede jednoznačně ke zrušení 

členství do dvou měsíců po splatnosti příspěvku v daném roce. 

8. Výše členských příspěvků 

 
 

2) Platby za akce pořádané spolkem (soustředění, cyklisťák apod.) 

1. Platby jsou hrazeny dle požadavků spolku stanoveného rozpočtu pro danou akci 

spolku. 

2. Stornovací poplatky: 

a) Dojde-li ke zrušení účasti hráčky na akci v době dříve než do 30 dnů (včetně) před 

datem zahájení akce spolku, činí stornovací poplatek částku ve výši uhrazené zálohy.  

 

b) Dojde-li ke zrušeni účasti hráčky v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem 

zahájení akce spolku, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny 

pobytu. 

 

c) Dojde-li ke zrušení účasti hráčky na akci v době od 13 dnů před datem zahájení akce 

spolku do dne zahájení akce (včetně), resp. nedojde-li k účasti v tento den vůbec, činí 

stornovací poplatek částku ve výši 100%  z celkové ceny akce. 

 

d) Výjimkou při úhradě stornovacích poplatků je neúčast hráčky z vážných zdravotních 

důvodů, které musí hráčka doložit lékařskou zprávou. Rozhodnutí o výjimce je 

v kompetenci výkonného výboru spolku. 

 

3) Soutěžní poplatky 

1. Licence za hráčky  a soutěže pro aktuální soutěžní rok hradí spolek. 

2. Podmínky hostování, střídavého startu a přestupu či transferu do zahraničí  jsou dané 

aktuální Směrnicí ČVS, tzv. Přestupním řádem.  O výši poplatku, jeho úhradě či  

Členské příspěvky platné od 1.9.2022

Pololetní platby k 20.10. a 28.2.

Hráčka
Sourozenci

(za hráčku)
Hráčka

Sourozenci

(za hráčku)

Přípravka 2 000 Kč 1 800 Kč 4 000 Kč 3 600 Kč

Mladší žákyně 2 500 Kč 2 300 Kč 5 000 Kč 4 600 Kč

Starší žákyně 2 900 Kč 2 700 Kč 5 800 Kč 5 400 Kč

Kadetky, juniorky 2 900 Kč 2 700 Kč 5 800 Kč 5 400 Kč

Tréninková skupina

Roční platby



případné spoluúčasti hráčky  rozhoduje ve výjimečných případech výkonný výbor 

spolku.  

3. Základní registraci na ČVS si hradí hráčka (zákonný zástupce), registrace je majetkem 

hráčky. 

4)  Poplatky za školení trenérů a semináře 

1. Školení k získání trenérské licence jsou hrazena z rozpočtu spolku trenérům vyslaným 

spolkem. Podmínkou je dvoustranná dohoda o následné trenérské činnosti pod 

hlavičkou klubu a v jeho prospěch po dobu minimálně tří let. Pokud nebude tato 

podmínka splněna, tomuto trenérovi bude pokrácena trenérská odměna o částku ve 

výši ceny kurzu. O výjimkách v platbě  rozhoduje výkonný výbor. 

2. Účast na dalších kurzech a seminářích hrazených z rozpočtu spolku je možná jen po 

předchozím souhlasu vedení spolku. 

5) Vyúčtování plateb 

1. Hlavní trenér zodpovídá za měsíční vyúčtování všech plateb svěřeného družstva. 

2. Vyúčtování plateb se předkládá předsedkyni spolku nejpozději do 5. dne následujícího 

kalendářního měsíce. 

3. Hlavním trenérům  se na začátku soutěžního období vyplatí záloha na běžné provozní 

výdaje. Provozní výdaje a příjmy za členské příspěvky nebo případné další příjmy, musí 

být řádně zdokladovány nejpozději v následujícím měsíci v rámci měsíčního vyúčtování 

příjmů a výdajů. 

 

6) Odměny trenérům a členům VV 

Neveřejná část 

 
III. Pravidla využívání klubového vozidla a cestovní náhrady při použití vlastního vozidla 

1) Oprávněné osoby vyzvedávat doklady a vozidlo jsou hlavní trenéři nebo osoby pověřené 

předsedou spolku. 

2) Oprávněná osoba je povinna před jízdou provést kontrolu vozidla (provozní náplně, světla, 

pneu apod.) před a po jízdě vč. úklidu interiéru. 

3) Oprávněná osoba je povinna parkovat vozidlo na místě určeném.  

4) Oprávněná osoba je povinna neprodleně hlásit závady, které nedokáže sama odstranit - správa 

vozidla osobě pověřené předsedou spolku.  

5) Oprávněná osoba je povinna po jízdě dotankovat do plné nádrže.  

6) Soukromé jízdy schvaluje výkonný výbor s ohledem na plynulý chod činnosti klubu. PH jsou bez 

náhrady. 

7) Pokud rozvrh soutěží/akcí neumožňuje přepravu hráček klubovým vozidlem, je možné v 

případě využití vlastního vozidla (trenérů, rodičů atd.) poskytnout náhradu. Požadavky na 

dopravu koordinuje hlavní trenér skupiny. Cestovní náhrady za pohonné hmoty a amortizaci 

jsou poskytovány v souladu s kalkulačním modelem schváleným na Valné hromadě 21. 6. 2022. 

Amortizace je stanovena na 2,- Kč/km. Model se aktualizuje 1x za měsíc. Stanovené náhrady 

se mění při změně cen pohonných hmot o min. 5%. 

 

            



IV. Pravidla využívání tělocvičen 

1) Tělocvičny jsou k dispozici dle stanoveného časového rozvrhu pro aktuální sezonu, který musí 
být bezpodmínečně dodržován.  

2) Po celou dobu tréninkové jednotky musí být přítomna minimálně 1 dospělá osoba z řad 
trenérů. 

3) V prostoru tělocvičen, šaten platí přísný zákaz, kouření, používání otevřeného ohně a požívání 
alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. 
Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor zakázán. 

4) Trenéři spolku jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém tréninkovém prostoru. Veškeré 
zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci tělocvičen.  

5) Trenéři spolku jsou odpovědni před opuštěním tréninkových prostor zavřít okna, uklidit 
zapůjčené pomůcky a zhasnout světla. 
 

 

V. Pravidla chování členů spolku 

1) Každý člen spolku musí dodržovat základní pravidla slušného chování. 

2) Každý člen spolku vyvíjí maximální snahu co nejlépe reprezentovat spolek směrem k vnějšímu 

okolí. 

3) Členové spolku užívají tréninkové prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v 

těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

4) Členům spolku není dovoleno během tréninků, mistrovských turnajů a utkání užívání alkoholu 

a omamných látek. 

5) V případě zjištění porušení pravidel dle bodu článku V. je v kompetenci výkonného výboru 

vydat rozhodnutí o disciplinárním trestu případně vyloučení člena ze spolku. 

 

VI. Funkce v klubu -  vymezení pravomocí 

1) Šéftrenér: 

a) Šéftrenéra navrhuje trenérská rada a odvolává a schvaluje výkonný výbor. 

b) Shromažďuje tréninkové roční plány všech družstev pro potřeby dalšího využití. 

c) Zodpovídá za přípravu všech podkladů pro SpS nebo SCM. 

d) Vyhlašuje 2x ročně testování všech hráček v klubu. 

e) Účastní se s vybranými hráčkami povinného testování pro SpS nebo SCM. 

f) Vybírá po konzultaci s hlavními trenéry hráčky do výběrů KCM. 

g) Zodpovídá za přihlášení všech družstev do republikových nebo krajských soutěží. 

h) Zodpovídá a vytváří koncepci klubu, kterou následně schvaluje výkonný výbor. 

i) Pravidelně jednou do měsíce organizuje trenérskou radu (termín oznamuje minimálně 

čtrnáct dní dopředu). 

j) 1x měsíčně navštěvuje tréninky všech družstev a informuje o tom hlavní trenéry. 

k) Navštěvuje klubové akce a vybraná mistrovská utkání družstev. 

l) Navštěvuje semináře ČVS. 

m) 2x do roka pořádá klubové semináře pro trenéry, které sám vede nebo je organizuje. 

n) Shromažďuje žádosti o objednání tělocvičny na mistrovská utkání pro všechna 

družstva a předává ke schválení výkonnému výboru. 



o) Zodpovídá za objednání tréninkových prostor a prostor pro mistrovská utkání pro 

všechna družstva na novou sezónu a předává přehled termínů ke schválení výkonnému 

výboru (pro tréninky nejpozději do 15.srpna, pro mistrovská utkání 1. polovina do 25. 

září a 2. polovina do 15. prosince). 

p) Metodicky vede trenéry v klubu. 

q) Řídí ostatní trenéry v klubu. 

r) Koordinuje činnost jednotlivých družstev v klubu. 

s) Zodpovídá za předložení přehledu odtrénovaných hodin trenérů výkonnému výboru 

k vyplacení trenérských odměn (každý měsíc do 10. následujícího měsíce). 

t) Zodpovídá a připravuje materiálově i lokačně letní soustředění pro všechna družstva 

klubu. 

u) Informuje výkonný výbor o přestupech hráček a tyto zpracovává pro VIS. 

v) Zodpovídá za zpracování i přípravu registrace hráček a kontroluje jejich platnost. 

w) Kontroluje zaplacení licencí všech hráček na VISu. 

x) Vybírá a kontroluje od hlavních trenérů materiály hráček na dotační programy a 

připravuje je pro výkonný výbor. 

y) Společně s hlavními trenéry klubu připravuje systém hry ve všech kategorií v 

návaznosti na nejstarší výkonnostní družstvo. Při názorové neshodě trenérů má hlavní 

rozhodovací právo. 

z) Vysílá trenéry na semináře a kurzy, návrhy předkládá ke schválení výkonnému výboru. 

aa) Šéftrenérovi za jeho činnost náleží finanční odměna v souladu s interními pravidly 

spolku.  

 

2) Hlavní trenér 

a) Hlavního trenéra navrhuje a odvolává šéftrenér a schvaluje výkonný výbor. 

b) Zodpovídá za vedení svěřeného družstva v tréninkové jednotce a zápase. 

c) Zodpovídá za kvalitu tréninkového procesu a rozvoj hráček (popř. výsledky) 

d) Reprezentuje klub navenek. Svojí prací a jednáním nepoškozuje trenéry klubu, 

družstva ani klub. 

e) Spolupracuje s ostatními trenéry. 

f) Zodpovídá za psaní článků na klubový web, sociální sítě a do tisku. 

g) Po konzultaci s šéftrenérem zapisuje hráčky na soupisku družstva (VIS nebo jiný 

způsob) 

h) Zodpovídá za hlášení výsledků zápasů na VIS nebo vedoucímu soutěže. 

i) Zodpovídá za vedení měsíčního trenérského výkazu a předávání šéftrenérovi (do 

pátého dne v měsíci). 

j) Zodpovídá za vypracování předběžného trenérského ročního plánu družstva a předává 

ho šéftrenérovi (do 1.8.) 

k) Zodpovídá za měsíční vedení odpracovaných hodin všech funkcionářů svěřeného 

družstva a předává je šéftrenérovi do pátého dne v měsíci ke kontrole. 

l) Účastní se pravidelně trenérské rady. 

m) Informuje šéftrenéra o všech sportovních aktivitách družstva a svěřených hráček 

(repre. výběry,  závody, kempy atd...)  

n) Účastní se vybraných seminářů ČVS na klubu. 



o) Zodpovídá za měsíční vyúčtování družstva a předává ho předsedovi (do pátého dne 

v měsíci.) 

p) Zodpovídá za vedení osobních údajů členů družstva , předává je šéftrenérovi a 

informuje o případných změnách. 

q) Zodpovídá za včasné dodání a správné vyplnění materiálů od hráček na dotační 

programy. Předává šéftrenérovi. 

r) Včas informuje emailem šéftrenéra o změnách mistrovských utkání. 

s) Předkládá šéftrenérovi žádost o zamluvení tělocvičny na termíny mistrovských utkání. 

t) Zodpovídá za sportovní materiál klubu a při poškození vše hlásí (emailem, SMS) 

šéftrenérovi. 

u) Hlavnímu trenérovi za jeho činnost náleží finanční odměna v souladu s interními 

pravidly spolku.  

v) Hlavní trenér zodpovídá za seznámení svěřenkyň své tréninkové skupiny s provozním 

a bezpečnostním řádem užívaných nájemních prostor a dohlíží a kontroluje jeho 

dodržování v rámci své tréninkové skupiny.  

 

3) Asistent 

a) Asistenta trenéra navrhuje a odvolává hlavní trenér nebo šéftrenér. Schvaluje 

šéftrenér. 

b) Řídí se pokyny hlavního trenéra. 

c) Zodpovídá za vedení rozcvičky v rámci tréninku. 

d) Zodpovídá za vedení kondice v tréninku. 

e) Zodpovídá za vedení jedné skupiny při práci na dvou hřištích. 

f) Zodpovídá za vedení jedné skupiny při práci ve skupinách. 

g) V nepřítomnosti hlavního trenéra vede a zodpovídá za tréninkovou jednotku. 

h) Zodpovídá za vedení docházky družstva. 

i) Zodpovídá za vedení předzápasového rozcvičení družstva (rozcvička, rozcvičení s 

míčem, rozsmečování družstva) 

j) Zodpovídá za vedení družstva při předzápasovém rozcvičení na příjmu případně 

rozcvičení libera. 

k) Zodpovídá za přípravu měsíčního vyúčtování družstva a předkládá ke kontrole 

hlavnímu trenérovi. 

l) Asistentovi za jeho činnost náleží finanční odměna v souladu s interními pravidly 

spolku.  

 

4) Trenérská rada 

a) Jejími členy jsou všichni trenéři  spolku (hlavní trenéři, asistenti, vedoucí družstva). 

b) Slouží jako poradní orgán při rozhodování výkonného výboru.  

c) Zajišťuje lepší komunikaci mezi jednotlivými tréninkovými skupinami a řeší případné 

spory mezi nimi. 

d) V čele trenérské rady je šéftrenér, kterého trenérská rada volí, přičemž musí být při 

volbě přítomno alespoň 80 % všech trenérů klubu. Každý přítomný hlas ve volbě má 

v základním hlasování stejnou váhu. Šéftrenér je volen nejméně na období 3 let. 

e) Podává návrh výkonnému výboru na odvolání šéftrenéra. 

f) Trenérskou radu svolává šéftrenér minimálně jednou za měsíc. 



g) Rozhodování Trenérské rady se děje hlasováním. Každý z účastníků Trenérské rady má 

jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční počet 

přítomných. V případě, že trenérská rada nerozhodne, rozhodne spornou záležitost 

výkonný výbor.  Toto rozhodnutí bude konečné. 

 

5) Vedoucí družstva 

a) Osoba starší 21 let, pověřená vedením družstva jakékoli kategorie nebo zařazení.  

b) Je zodpovědný za chování svých svěřenců po celou dobu funkce. 

c) Vykonává administrativu spojenou s funkcí jako např. komunikaci s rodiči, hráčskými 

agenty, zástupci hráček a hráčů ve věci chování, docházky, přístupu, evidenci plateb 

atd., pokud tomu není určena jiná osoba. 

 

6) Pokladník 

a) vede pokladnu,  komunikuje s účetním ve věci účetnictví, připravuje účetní podklady. 

b) Vydává a přijímá pokladní doklady a vede je ve smyslu zákona. 

c) Je povinen vést evidenci plateb a na vyžádání předložit ke kontrole Výkonnému 

výboru. 

d) Předkládá ve spolupráci s účetní  roční závěrku Valné hromadě a kontrolní komisi. 

e) Pokladník může být sdružená funkce s kteroukoli funkcí ve spolku mimo členů 

v Kontrolní komisi. 

f) Pokladník je právně odpovědný za svou činnost. 

 

VII.  Soutěže a turnaje 

1) Přihlášku do soutěží provádí šéftrenér po konzultaci s hlavními trenéry jednotlivých družstev a 

odpovídá za správné přihlášení. 

2) Přístup do VIS má pouze šéftrenér, který odpovídá za stav e-peněženky ve VIS tak, aby bylo 

možné provést aktuálně potřebné úkony bez prodlení. 

3) Registraci hráček v ČVS provádí šéftrenér. 

4) Nominaci hráček do soutěží provádí hlavní trenér, který odpovídá za vytvoření soupisky. 

5) šéftrenér sdělí Výkonnému výboru a případně Valné hromadě všechny informace o 

probíhajících soutěžích, ve kterých má spolek zastoupení. Výkonný výbor může navrhnout 

redukci účasti v soutěžích v odůvodněných případech (např. finance, nedostatek hráček anebo 

trenérů). Konečné rozhodnutí je na šéftrenér. 

6) Za výkonnost, herní výsledky a případně plnění výkonnostních cílů (pokud jsou takové určené) 

v jednotlivých soutěžích odpovídají hlavní trenéři šéftrenérovi a ten dále VV. Hlavní trenér ve 

spolupráci s šéftrenérem dbají o to, aby byly dodrženy všechny zásady rozpisů soutěží pro 

danou sezonu. 

7) Spolek se může účastnit i zahraničních soutěží a/nebo turnajů. Jakákoli účast v soutěžích či 

turnajích je podmíněna schválením VV zejména ve věci financí. 

 

 

 

 



VIII.  Závěrečná ustanovení 

1) Všechny výše zmíněné dokumenty a evidence jsou výhradně neveřejnou interní záležitostí 

klubu, vyjma dokumentů a evidencí, u kterých to z platné legislativy nebo smluv vyplývá a tak 

s nimi musí být nakládáno. 


