
Legislativní úpravy ve volejbalových soutěžích 
(platné od soutěžního období 2021-2022) 

 
 
Níže uvedené změny týkající se soutěží byly schváleny valnou hromadou ČVS 
v květnu 2021 a jsou platné od 1.7.2021. Příslušné úpravy byly rovněž promítnuty do 
VIS (volejbalový informační systém). 
  
  

1)    Rodná čísla 
  
Povinným údajem v evidenci člena je rodné číslo. Tento údaj je neveřejný. Je ale 
podmínkou pro stanovení výše dotací pro ČVS od Národní sportovní agentury. 
  
Bylo schváleno, že pokud nebude v evidenci ČVS ve VIS u člena vyplněno rodné 
číslo, nebudou žádosti týkající se registrace (včetně obnovy registrace, vystavení 
nového průkazu), přestupů, hostování i platby členských příspěvků přijímány. V praxi 
to znamená, že člen bez rodného čísla v evidenci ČVS nebude moci být zapsán 
na soupisku. 
 
Povinnost mít vyplněné rodné číslo platí pro všechny aktivní členy, tj. pro hráče, 
trenéry, rozhodčí i další funkcionáře.  
 
Chybějící rodná čísla má možnost za oddíl doplnit do VIS jeho oprávněná osoba: 
VIS – modul Oddíly – Rodná čísla 
 
 
  

2)    Zavedení „P“ hráčů v mládežnických kategoriích 
  
Od soutěžního období se 2021-2022 se zavádějí v mládežnických kategoriích tzv. 
„P“ hráči (viz Soutěžní řád volejbalu, čl. 9 a čl. 7). 
Tato úprava se týká oddílů, které mají v mládežnických kategoriích „A“, „B“ atd. 
družstva v soutěžích různé úrovně, tj. jedná se o kadetské a juniorské kategorie, 
kdy např. „A“ družstvo startuje v republikové soutěži a „B“ družstvo v krajském 
přeboru. 
  
Doposud: 
Hráč se střídavým startem označený jako „S“ mohl v mládežnických kategoriích 
startovat souběžně za „A“ a „B družstvo, pokud svým věkem patřil do nižší věkové 
kategorie. Hráč je na soupisce družstva hrajícího ve vyšší soutěži označen 
písmenem „S“ (např. žák mohl startovat souběžně za „A“ i „B“ družstvo kadetů). 
  
Od nového soutěžního období: 
Start hráčů „S“ se nemění. 
Hráč označený jako „P“ může startovat souběžně za „A“ i „B“ družstvo ve věkové 
kategorii, kam svým věkem patří za těchto omezujících podmínek: 
a) Hráč musí být nejprve zapsán na soupisku družstva hrajícího nižší soutěž. 
b) Hráč je na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž označen písmenem „P“. 



c) V zápise o utkání mohou být uvedeni v družstvu hrajícího vyšší soutěž max. 
2 hráči s označením „P“. Pokud v utkání nastoupí více „P“ hráčů, bude utkání 
kontumováno ve prospěch soupeře (viz Soutěžní řád volejbalu, čl. 27, odst. 4.i). 
  
„P“ hráči by měli být chápáni tak, že mají být připraveni zaskakovat za hráče družstva 
vyšší soutěže v případě jejich nemoci či zranění, aniž by byl start těchto hráčů v nižší 
soutěži omezen. 
  
Upozornění: 
Hráč nemůže startovat za „A“ a „B“ družstvo ve stejné soutěži. 
Hráč může v jeden den nastoupit za více družstev, ale s podmínkou, že 
předcházející utkání skončí před začátkem utkání následujícího. 
  
Poznámka: 
Na soupisce družstva musí být uvedeno alespoň 6 hráčů bez označení „S“, „P“ nebo 
„H“. 
  
 
 

3)    Start v jednom kole v jedné soutěži za různá družstva 
  
Hráč nesmí startovat v jednom kole v jedné soutěži za různá družstva (viz 
Soutěžní řád volejbalu, čl. 5, odst.5). 
  
Může k tomu dojít, pokud jsou některá utkání přeložena na jiný termín a hráč mezitím 
přestoupí nebo odejde na hostování apod. 
V případě, že bude toto ustanovení porušeno, kontumuje se utkání ve prospěch 
soupeře (viz Soutěžní řád volejbalu, čl. 27, odst. 4.k). 
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