
 

5. zasedání správní rady ČVS dne 13.11.2013 
 

SR ČVS na svém 5. zasedání dne 13.11.2013 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 návrh předběžného rozpočtu ČVS pro rok 2014; 

 vypsání výběrových řízení na pořadatele finále mistrovských a nemistrovských soutěží ČVS; 

 návrh Opatření k rozvoji mládeže na rok 2014; 

 termínovník KVS na rok 2014; 

 návrh směrnice č. 21/2013 Statut Asociace beachvolejbalu; 

 návrh směrnice č. 23/2013 Reprezentant České republiky; 

 návrh směrnice č. 14/2013 Oceňování v ČVS; 

 návrh změny přílohy č. 5 „Poplatky za transfery do zahraničí“ směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád 

volejbalu“; 

 odměny pro členy KRK ČVS a odborných komisí ČVS; 

 přihlášky k registraci právnické osoby Just Sport and fun Praha a Volejbalový klub Příbram, 

kterým tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS; 

 přijetí Základní školy Zlín, Okružní 4685 do projektu „Partnerská škola ČVS“; 

 účast R. Urbánka na zasedání Finanční komise FIVB ve dnech 10. – 13.12.2013 v Lausanne 

(SUI); 

 účast R. Urbánka na zasedání Rady pořadatelů světové série beachvolejbalu, Rady Světové ligy a 

Rady Grand Prix ve dnech 29.11. – 02.12.2013 v Lausanne (SUI); 

 Z. Vrbenského předsedou redakční rady „Zlaté knihy volejbalu“ a odměny autorům; 

 postup při odměňování předsedů a členů odborných komisí ČVS. 

 

Vzala na vědomí: 

 informace o čerpání rozpočtu ČVS k 30.09.2013; 

 zprávu o činnosti ABV ČVS v roce 2013; 

 informaci o vývoji členské základny dospělých a mládeže v letech 1995 – 2012; 

 vyhodnocení konkrétních opatření k rozvoji mládeže na rok 2013; 

 informace o zajištění zasedání 2. výboru a 1. porady předsedy ČVS s předsedy KVS odborných 

komisí ČVS; 

 informace o programu RD dospělých; 

 hodnocení M-ČR superveteránů; 

 závěry IV. programové konference mládeže; 

 stanovisko LK ČVS k možnosti udělení kvalifikace trenéra cizímu státnímu příslušníkovi 

s členstvím v ČVS. 

 

Uložila: 

 předsedovi HK ČVS předložit informace o čerpání rozpočtu ČVS na zasedání 2. výboru ČVS dne 

24.11.2013; 

 předsedovi HK ČVS předložit návrh předběžného rozpočtu ČVS na rok 2014 na zasedání 2. 

výboru ČVS dne 24.11.2013; 

 předsedovi RM ČVS zabývat se závěry a doporučeními uvedených v „Informaci o vývoji členské 

základny dospělých a mládeže v letech 1995 – 2012“; 

 předsedovi LK ČVS předložit návrhy směrnic č. 21/2013 Statut Asociace beachvolejbalu, 

č. 23/2013 Reprezentant České republiky a č. 14/2013 Oceňování v ČVS k projednání a schválení 

na 2. zasedání výboru ČVS dne 24.11.2013; 



 předsedovi LK ČVS předložit návrh změny přílohy č. 5 „Poplatky za transfery do zahraničí“ 

směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ k projednání a schvalování na 2. zasedání výboru 

ČVS dne 24.11.2013; 

 LK ČVS zpracovat analýzu stavu VIS v souladu s legislativou; 

 STK ČVS projednat s AVOK-M a AVOK-Ž možnost zavedení elektronických zápisů do EX-M a 

EX-Z; 

 

Jmenovala: 

 členy realizačního týmu RD mužů: 

- Vedoucí družstva:  Vernerová Martina 

- Asistent trenéra:       Licek Jindřich 

- Statistik:                     Sklenář Zdeněk 

- Kondiční trenér:       Vavák Miroslav 

- Masér:                       Šereda Stanislav 

- Lékař:                        Lesenský Jan 

 Radka Krpače trenérem I. třídy ve volejbale. 

 

Pověřila: 

 předsedu RM ČVS k rozpracování Opatření k rozvoji mládeže na rok 2014 do konkrétních podob 

a jejich realizaci. 

 
 

 

 

V Praze dne 13.11.2013 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


