
 

1. zasedání správní rady ČVS dne 05.06.2013 
 
SR ČVS na svém 1. zasedání dne 05.06.2013 mimo jiné: 
 
Schválila: 
• souhrnnou úřední zprávu STK o soutěžích ČVS 2012/2013; 
• „Celkové hodnocení činnosti rozhodčích a delegátů za soutěžní období 2012/2013“ včetně návrhu 

sestupů a postupů rozhodčích mezi jednotlivými výkonnostními listinami dle varianty B 
(navazující na materiál „Realizace střednědobé strategie hodnocení rozhodčích“ schválený SR 
ČVS dne 6.2.2013); 

• zásady rozpisu Českého poháru mládeže 2013/2014. 
 
Vzala na vědomí: 
• informace z 10. konference ČVS; 
• informace z 1. zasedání výboru ČVS; 
• informace o vymezení kompetencí členů SR ČVS; 
• hodnocení a průběh M-ČR veteránů nad 40 let; 
• termínový plán zasedání SR ČVS na 2. pololetí roku 2013. 
 
Uložila: 
• HK ČVS projednat podnět V. Pečinky z jednání 10. konference ČVS; 
• generálnímu sekretáři ČVS připravit odpověď na podnět pana J. Prokeše z jednání 10. konference 

ČVS; 
• generálnímu sekretáři ČVS vyžádat od O. Valenty písemnou specifikaci svého návrhu 

předloženého na zasedání 10. konference ČVS; 
• předsedům AVOK-M, AVOK-Ž, RM projednat závěry vize přednesené předsedou ČVS na 

10. konferenci ČVS ve svých asociacích a komisi; 
• Ukládá předsedům odborných komisí ČVS předložit: 

- Seznam členů odborné komise s vymezením odpovědnosti, včetně subkomisí; 
- Teze pro vytvoření statutu každé odborné komise s uvedením: 

o Poslání odborné komise; 
o Obsahu činnosti odborné komise; 

- Návrh rozpočtu odborné komise na rok 2014. 
• předsedovi HK ČVS seznámit nově jmenované předsedy odborných komisí s rozpočtem příslušné 

komise na rok 2013 a jeho aktuálním čerpáním; 
• předsedovi RM připravit návrh na změnu statutu RM v souladu s předloženou koncepcí ČVS na 

10. konferenci ČVS; 
• radě mládeže ČVS předložit systémovou změnu organizace ČP žactva a M-ČR žactva tak, aby 

nedocházelo k prolínání mistrovské a nemistrovské soutěže. 
 
Jmenovala: 
• předsedy odborných komisí ČVS: 

- Sportovně technická komise (STK)   - Ing. Petr KVARDA 
- Trenérsko metodická komise (TMK)   - Štěpán JAVŮREK 
- Odvolací komise (OK)     - JUDr. Jiří FIALA 
- Registračně matriční komise (RMK)   - Vladimír TABARA 
- Rada mládeže (RM)     - MUDr. Petr JUDA 
- Komise rozhodčích (KR)    - Pavel ZEMAN 
- Mezinárodní komise (MK)    - PhDr. Jan HRONEK 
- Legislativní komise (LK)    - RNDr. Jiří SLOUP 



- Disciplinární komise (DK)    - Zdeněk ŠKODA 
- Komise společenského významu (KSV)   - Miroslav VYHLÍDAL 
- Hospodářská komise (HK)    - Ing. Zdeněk MEITNER; 

• Jindřicha Licka trenérem  RD juniorů; 
• Aleše Nováka trenérem  RD kadetek; 
• Jiřího Zacha trenérem  RD kadetů. 
 
Přijala: 
• usnesení uvedené ve vizi a přednesené předsedou ČVS na 10. konferenci ČVS. 
 
V Praze dne 05.06.2013 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


