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I N F O R M A C E 
k mistrovským soutěžím dospělých PVS  2022/2023 

============================================================================== 
 

1. Příloha k “INFORMACI” 
- NÁVOD STK PVS k vyplnění elektronické Přihlášky ve VISu ČVS 

 

2. Mistrovské soutěže dospělých PVS 2022/2023 
a) Přihlášky do soutěží PVS 2022/2023 
Družstva se musí do soutěží PVS 2022/2023 přihlásit jediným způsobem – podáním 
elektronické “Přihlášky do soutěže KVS/OVS” jako kvalifikované Žádosti v modulu Podatelna 
VISU!!! Přihlášky v papírové formě pro soutěžní období 2022/2023 již neexistují. 

 
Družstva se přihlašují vždy do stejné soutěže, kterou hrála v soutěžním období 2021/2022, 
a kterou budou hrát v soutěžním období 2022/2023! V přihlášce vyplňují pouze tyto názvy 
soutěží: PP-M, PP-M-1, PP-M-2, PP-M-3, PP-M-4, PP-Z, PP-Z-1, PP-Z-2, PP-Z-3, PP-Z-4! 
Zájem o postup do vyšší soutěže pošlete emailem na sekretariat@volejbalpraha.cz! 

 
INFORMACE s přílohou – NÁVODEM k vyplnění elektronické Přihlášky ve VISu zasíláme 
elektronickou poštou na e-mailové adresy organizačních pracovníků těch družstev, která jsou 
oprávněna startovat v mistrovských soutěžích dospělých PVS 2022/2023 na základě startu 
družstva v soutěžích 2021/2022 a dalším družstvům, která projevila nový zájem o start 
v soutěži v soutěžním období 2022/2023. 

 
b) Licenční poplatek družstva (dále jen LPD) do soutěže za družstvo dospělých 
Mistrovství Prahy a 1. třída mužů a žen   Kč 1. 500,- 
Všechny ostatní soutěže mužů a žen    Kč 1. 000,-. 

 
Účastník soutěže (družstvo/právní subjekt) musí uhradit v termínu podání přihlášky LPD do 
soutěže stanoveným způsobem platby vždy za jedno právě přihlašované družstvo 
oddílu/klubu – převodem stanovené částky LPD z účtu přihlašovaného družstva v modulu 
Banka Volejbalového Informačního Systému (VISu) ČVS na účet PVS v Bance VISu číslo 
000010! Bez současné úhrady LPD nebude elektronická Přihláška družstva automaticky 
systémem VIS ČVS přijata!  

 
UZÁVĚRKA Přihlášek do soutěže dospělých včetně současné úhrady LPD do soutěže:   

3 1.  č e r v e n c e  2 0 2 2! 
 

Přihláška družstva do soutěže PVS 2022/2023 bude přijata pouze za předpokladu: 
a) úhrady LPD družstva do soutěže současně s podáním Přihlášky ve stanoveném termínu 
b) splnění podmínky povinné péče o mládež u družstva PP-M + PP-Z (viz bod 5!), uvedené v 

poznámce Přihlášky a odeslané přílohou e-mailu na adresu PVS nejpozději do zahájení 
soutěže 
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c) žádosti o výjimku z rozměrů a povrchu hřiště (viz pravidlo 1. a 2. Pravidel volejbalu), 
zejména 3 m volná zóna kolem čar hřiště, výška 7 m nad hrací plochou, povrch hřiště), 
uvedené v poznámce Přihlášky a odeslané přílohou e-mailu na adresu PVS v termínu 
uzávěrky přihlášek. 

 

3. Střídavý start v družstvech dospělých 
Jako “S” hráči/hráčky mohou v družstvech jednoho (mateřského) oddílu startovat podle čl. 9 
SŘV č. 04/2011 – změna 08/2022 hráči/hráčky, jejichž věk nepřesáhne k datu stanovenému 
rozpisem soutěže 23. 
Střídavý start je možný pouze za družstva téhož oddílu. Hráč/hráčka je uveden na soupiskách 
obou družstev. Střídavý start je platný pro celé soutěžní období.  
Hráč/hráčka střídavě startující dle ustanovení čl. 9 ods. 1a) SŘV č. 04/2011 – změna 08/2022 
je na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž označen „S“.  
 

4. Souběžné hostování v družstvech dospělých 
Hráč/hráčka může během soutěžního období hostovat maximálně ve dvou družstvech jiného 
než mateřského oddílu. Druhé hostování může být zahájeno až po skončení prvního 
hostování.   
Pokud hráč/hráčka nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let:  
a) není jeho(jí) start za družstva mateřského oddílu tímto omezen,  
b) nemůže hostovat za družstvo hrající stejnou soutěž jako družstvo mateřského oddílu, na 
jehož soupisce je uveden(a),  
 c) na soupisce družstva, ve kterém hostuje, je označen(a) „H“ s uvedením názvu mateřského 
oddílu.  
Pokud hráč nebo hráčka přesáhne věk uvedený výše dle tohoto článku, nemůže již za družstvo 
mateřského oddílu souběžně startovat.  
Hostování může být předčasně ukončeno se souhlasem oddílu, ve kterém hráč/hráčka 
hostuje.  
V soutěžním období může hráč/hráčka hostovat maximálně dvakrát. Druhé hostování může 
být zahájeno až po skončení prvního hostování. 

 

5. Povinná péče o mládež u družstev, hrajících Mistrovství Prahy mužů a žen 
a) Každé družstvo, startující v Mistrovství Prahy mužů a žen (M + Z) 2022/2023, musí splnit 

podmínku pečovat o družstvo mládeže stejné kategorie (muži-chlapci, ženy-dívky).  
Jedno družstvo mládeže bude moci splnit povinnost pouze pro jedno družstvo 

dospělých. 
b) Povinnost péče o mládež bude moci být plněna družstvem mládeže mateřského oddílu, 

nebo družstvem mládeže jiného oddílu na základě písemné smlouvy, která musí být 
připojena k přihlášce družstva do soutěže PVS 2022/23, nebo úhradou účelového 
poplatku ve výši Kč 15 000,- Kč /družstvo na účet PVS, tento poplatek bude určen 
výhradně na podporu volejbalu mládeže v Praze.  

c) družstvo mládeže plnící podmínku povinné péče o mládež, bude muset být zapojeno v 
soutěži PVS, resp. ČVS 2022/2023 a musí soutěž řádně dokončit.  
Pokud soutěž nedokončí, bude PVS považovat povinnost družstva za nesplněnou a 
družstvu bude předepsán k úhradě stanovený účelový poplatek ve výši Kč 15. 000,- Kč. 
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Nebude-li poplatek uhrazen v určeném termínu, bude družstvo dospělých vyloučeno ze 
soutěže. 

 

6. Licenční (členské) příspěvky ČVS 2022/2023 hráčů/hráček/ 
Všichni/všechny/ hráči/hráčky/, uvedení/é/ na soupisce družstva do soutěže, trenéři, 
funkcionáři a rozhodčí na listině rozhodčích PVS 2022/2023, mají povinnost zaplatit licenční 
příspěvek (dále jen LP) dle Směrnice ČVS čl. 10/2011 – změna 06/2022 podle svého věku 
takto: 
Dospělí (muži a ženy) starší 18-ti let věku   ……… 300,- Kč   
Mládež a děti do dovršení věku 18-ti let   ……… 200,- Kč        

 
Uhrazená platba LP 2022/2023 prostřednictvím vytvořené Žádosti “Platba licenčních 
příspěvků” v Podatelně Volejbalového Informačního Systému ČVS (dále jen VIS) bude 
každému jednotlivému plátci (hráč/hráčka, trenér, rozhodčí, funkcionář) anebo skupině 
hráčů/hráček automaticky připsána do databáze VISu.   
Platby LP 2022/2023 budou evidovány ve VISu ČVS počínaje dnem 1.7.2022 a konče 
30.6.2023. 

 
Platba LP 2022/2023 může být realizována pouze prostřednictvím kvalifikované žádosti 
“Platba licenčních příspěvků” v Podatelně VISu ČVS. 
Každý jednotlivec zaplatí LP 2022/2023 pouze jednou. Hráči/hráčce, trenérovi či funkcionáři 
družstva, který neuhradí LP (resp. nebude na seznamu plátců LP mateřského oddílu), nebude 
systémem VIS umožněno být zařazen/a na soupisku družstva soutěžního ročníku 2022/2023.  
Upozorňujeme, že pouze včasná úhrada LP 2022/23 umožní “Odpovědným osobám oddílu ve 
VISu” potvrzovat přeregistrační úkony ve VISu, potvrzovat žádosti oddílu v modulu Podatelna 
VISu apod. 

 

7. Soupiska družstva, postup při jejím vyhotovení a schvalování PVS 
Postup při vyhotovení soupisky bude upřesněn Prováděcím pokynem PVS, který bude vydán 
v průběhu měsíce července t.r. a distribuován družstvům s dalšími podklady k soutěži.  
V každém družstvu musí být určena nejméně 1 osoba (může být totožná s osobou 
organizačního pracovníka družstva), která pracuje na PC, vlastní e-mailovou adresu a má 
přístup do VISu, resp. nově určena kontaktní osoba družstva o přístup do VISu (Uživatelské 
jméno a Přístupové heslo) požádá na webových stránkách Českého volejbalového svazu 
http://www.cvf.cz/.  
Jméno, příjmení této osoby a kontakty musí být uvedeny v elektronické Přihlášce do 
soutěže.   

 

8. Různé 
a) Soutěže 
V poznámce elektronické Přihlášky do soutěže 2022/2023 (z Podatelny VISu!) 
označte přesně, zda pro svoje družstvo žádáte střídání s jiným družstvem na jednom domácím 
hřišti – OZNAČTE PŘESNĚ, o co se vlastně jedná! 
 
 

http://www.cvf.cz/
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STK PVS projedná tyto požadavky i v případě, že budou zaslány oddílem/družstvem/klubem 
zvlášť prostřednictvím e-mailu na e-mail PVS: sekretariat@volejbalpraha.cz nejpozději do 
31.7.2022! 
STK PVS se bude snažit maximálně přihlédnout k požadavkům družstev na zařazení do 
soutěžních skupin při losování soutěží s ohledem na tyto sportovně-technické zásady v pořadí 
priorit: 
- navrhovaná střídání družstev na domácích hřištích 
- počet družstev v soutěžní skupině a struktura skupin s ohledem na sestupy, resp. postupy 

družstev za účelem zachování výkonnostně vyvážených skupin 
 
Poznámky: 
- PVS zaručuje přijetí přihlášek všech družstev, které budou doručeny elektronicky na PVS 

ve stanovených termínech dle bodu 2. těchto INFORMACÍ … 
- v případě, že počet družstev, žádajících do určité soutěžní skupiny, převýší maximálně 

možný počet družstev v soutěžní skupině hracího dne, nebo skupinu nenaplní stanoveným 
počtem družstev, rozhodne o zařazení družstva výbor nebo předsednictvo PVS na návrh 
sportovně-technické komise PVS.  

               
b) Termínový kalendář 
Soutěže podzim 2022 – jaro 2023 
Po+ST 
31.8., 5.9., 7.9., 12.9., 14.9., 19.9., 21.9., 23.9.2022 (NT), 24.4. (NT), 26.4. (NT), 1.5. (NT), 3.5., 
8.5. (NT), 10.5., 15.5., 17.5., 22.5. (NT), 24.5., 29.5., 31.5., 5.6. (NT), 7.6., 12.6., 14.6., 19.6. 
(NT), 21.6., 26.6. (NT), 28.6.2023 (NT) 

 
Út+ČT 
1.9., 6.9., 8.9., 13.9., 15.9., 20.9., 22.9., 24.9.2022 (NT), 25.4. (NT), 27.4. (NT), 2.5. (NT), 4.5., 
9.5. (NT), 11.5., 16.5., 18.5., 23.5. (NT), 25.5., 30.5., 1.6., 6.6. (NT), 8.6., 13.6., 15.6., 20.6. 
(NT), 22.6., 27.6. (NT), 29.6.2023 (NT) 

                        
Soutěže „Zima“ 2022–2023 (M, Z + Z1) 
10.-16.10, 17.-23.10., 24.-30.10., 31.10.-6.11., 7.-13.11., 14.-20.11., 21.-27.11., 28.11.-4.12., 
5.-11.12.2022, 9.-15.1., 16.-22.1., 23.-29.1., 30.1.-5.2., 13.-19.2., 20.-26.2., 27.2.-5.3., 6.-
12.3., 20.-26.3.2023 
M 2022/2023 = + 4 týdny navíc: 3.-9.10, 12.-18.12.2022, 2.-8.1., 27.3.-2.4.2023  

 
c) VETOVÁNÍ ROZHODČÍCH 
Družstvo má právo vetovat delegace jednoho rozhodčího Listiny rozhodčích PVS na svoje 
utkání dle rozpisu. Jméno rozhodčího uvede v poznámce elektronické Přihlášky do soutěže 
2021/22, anebo zašle požadavek na veto rozhodčích e-mailem na adresu PVS: 
sekretariat@volejbalpraha.cz nejpozději do data uzávěrky přihlášek, tzn. do 31.7.2022! 

 
 
 
 

mailto:sekretariat@volejbalpraha.cz
mailto:sekretariat@volejbalpraha.cz
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d) ODMĚNY ROZHODČÍCH 
Pro soutěže dospělých PVS 2022/2023 jsou stanoveny takto:  
- soutěže M + Z, M1 + Z1    Kč 500,- celkem / 1 utkání vč. paušálu cestovného 
- soutěže M2 + Z2, M3 + Z3, M4 + Z4 Kč 400,- celkem / 1 utkání vč. paušálu cestovného 

 
e) MÍČE 
STK PVS stanovuje pro soutěže PVS 2022/2023 následující hrací míče: 
GALA – Pro-Line 10 BV5591S, BV5581S, BV5011S, BV5121S CZ 
MOLTEN – V5M5500, V5M5000, V5M4500, V5M4000, V5M4500 AVL logo 
MIKASA – MVA 200, MVA 330, MVA 310 

    
f) DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Družstva mají povinnost vložit výsledek utkání do 24:00 hodin hracího dne předepsanou 
formou (viz návod ve VIS) přímo do systému VIS. Současně – nejpozději však třetí den po 
utkání – vložit zápis utkání (jeho fotokopii) do systému VIS. 
V případě poruchy systému VIS (nefungující SMS brána, vrácení SMS, nemožnost vložit zápis) 
je možné zápis, resp. výsledek se zápisem poslat emailem na adresu stk@volejbalpraha.cz. 
Současně s tím je povinnost zaslat potvrzení o poruše systému VIS, resp. nemožnosti zapsání 
výsledku, či vložení zápisu do systému, formou kopie obdržené SMS, či printscreenu s 
chybovým hlášením, ovšem za dodržení časového limitu (pro výsledek do 24:00 hracího dne 
a do třetího dne pro kopii zápisu utkání). 
Nesplnění povinnosti zapsání výsledku a vložení zápisu do VISu viz výše bude sankcionováno 
pořádkovou pokutou. 

 
Každá změna na soupiskách družstev po datu uzávěrky soupisek k datu 15.5.2023 (pro 
soutěže M2 – M4 a Z3 – Z4) a k datu 31.1.2023 (pro soutěže M, Z a Z1), bude na písemnou 
žádost družstva (e-mailem na stk@volejbalpraha.cz) vyřizována vedoucím soutěží dle čl. 11 
Rozpisu soutěží dospělých PVS. Pro soutěže M1 a Z2 není uzávěrka soupisek stanovena. 
Návraty hráčů/hráček z hostování na soupisky družstev mateřských oddílů budou povoleny 
na základě podané žádosti družstva e-mailem pouze řídícímu soutěží kdykoliv během celé 
soutěže. 
 
V případě, že ve stanovenou dobu začátku utkání, určenou rozpisem soutěže, nebude v 
období od 1.9.2022 do 31.10.2022 na hřišti přítomen delegovaný rozhodčí, bude zahájeno 
utkání s náhradním rozhodčím neprodleně (!) podle čl.22 SŘV č. 04/2011 – změna 08/2022 
(čl. 15. Rozpisu soutěží dospělých PVS 2022/2032). 

  
g) PŘEDEPSANÁ VÝSTROJ 
STK PVS spolu s komisí rozhodčích PVS důrazně upozorňuje na nutnost dodržování Pravidel 
volejbalu o předepsané výstroji hráčů/hráček, kteří/které musejí mít jednotnou výstroj. 
Rozhodčí napříště nepřipustí ke hře hráče/hráčku družstva, který/á nebude mít stejný dres 
(tričko) jako ostatní členové družstva, i když by to znamenalo ukončení utkání z důvodů 
neúplného počtu hráčů/hráček družstva! 
 

    



 

 
Pražský volejbalový svaz, z. s. 

Bělohorská 269/19, Praha 6–169 00 
Tel: 778 004 538, e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz 

 

h) ZÁPISY O UTKÁNÍ 
Nabízíme opět zajištění bloků Zápisů o utkání pro Vaši potřebu, resp. možnost vyplnit a 

vytisknout si zápis k utkání (v Příloze a na stránkách PVS). 
Na přihlášce uveďte Váš konkrétní závazný zájem o zakoupení bloku tiskopisů Zápisu o utkání 
formátu A4 - 1 blok, t.j. 33 samopropisovacích kompletů po 3 ks, celkem 99 listů = cena Kč 
100,-, které budou připraveny k osobnímu převzetí zástupcem Vašeho družstva na 
sekretariátu PVS před zahájením soutěží PVS 2022/2023. 

 
i) ZÁJEM O SOUTĚŽ MISTROVSTVÍ PRAHY MUŽŮ 2021/2022 
Předsednictvo PVS souhlasilo s oslovením všech družstev mužů, s nabídkou možnosti přihlásit 
se do nově rozšířené zimní části soutěže Mistrovství Prahy mužů 2022/2023. 
 
Podmínkami jsou 
- odeslání závazné elektronické přihlášky družstva prostřednictvím Podatelny VISu do 

soutěže PP-M 
- v případě zájmu hrát jak letní antukovou část soutěží, tak zimní halovou soutěž 

nutnost startu družstva zimní soutěže pod hlavičkou jiného oddílu (jinou právnickou 
osobou, spolkem), než ve které startují hráči v letní antukové soutěži Podzim-Jaro 
2022/23. Tedy nutnost na zimní soutěž hostovat. Hostování do jiného oddílu je nutné 
vzhledem k pravidlu, že hráč starší 23 let může být v jednom soutěžním období zapsán 
jako kmenový hráč pouze na jedné soupisce! 

- v případě vyššího počtu přihlášených družstev v PP-M než 12 startujících družstev bude 
soutěž hrána v základních skupinách s finálovou nadstavbou. 

 
“INFORMACE k soutěžím dospělých PVS 2022/2023” byly projednány předsednictvem PVS  
dne 14.6.2022. 
 
 
V Praze dne 14. června 2022 
 

 

Bc. Jakub Lébl, MBA     Alexandr Mráz    Svatava Haníková                   
předseda PVS                   předseda STK PVS        sekretářka PVS 


