
 

7. zasedání správní rady ČVS dne 08.01.2014 
 

SR ČVS na svém 7. zasedání dne 08.01.2014 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 prováděcí předpis ke směrnici 09/2011„Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy 1 

pro rok 2014; 

 přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2014“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 

09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2014; 

 změny v Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2013/2014 v části Extraliga 

juniorů a Extraliga kadetů; 

 vypsání výběrových řízení na pořadatele finálových turnajů Extraligy juniorů a Extraligy kadetů; 

 účast Z. Haníka na soustředění RD beachvolejbalu v Jižní Africe; 

 účast R. Urbánka na kvalifikaci MS žen v termínu 02. - 06.01.2014 v Samokovu (BUL); 

 účast Z. Haníka a R. Urbánka na turnaji MEVZA v termínu 27. - 30.12.2013 v Mariboru (SLO). 

 

Vzala na vědomí: 

 hodnocení mezinárodních mládežnických akcí; 

 stávající stav a složení realizačních týmů RD juniorů a kadetů; 

 „Informaci o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.06.2013“. 

 

Uložila: 

 všem odpovědným osobám podílejícím se na sestavení Sportovního kalendáře ČVS 2014/15 

zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky; 

 všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu mistrovských soutěží ČVS 

dospělých a mládeže zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky na jeho úpravy; 

 STK zabývat se nastavením soutěží tak, aby míra požadavků na účastníky soutěží a výše nákladů 

spojených s účastí v soutěži vyplývající z rozpisu soutěží a dalších předpisů ČVS odpovídala 

úrovni soutěže, tedy aby náklady na nižší soutěž nepřevyšovaly náklady na soutěž vyšší; 

 předsedovi RM ČVS v rámci struktury realizačních týmů RD mládeže provést standardizaci; 

 naplnit usnesení 18/05/f ze zasedání SR ČVS dne 13.11.2013 ohledně úhrady doplatku 

odstupného pro USK Slavia Plzeň za přestup hráče T. Netrvala. 

 

Vyhlásila: 

 anketu s názvem „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2013/2014“. 

 

Pověřila: 

 F. Kopeckého organizací ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 

2013/2014“. 

 

Jmenovala: 

 Romana Jaroše do funkce fyzioterapeuta a kondičního trenéra RD kadetů. 

 

Stanovila: 

 cíl pro všechny RD mládeže postup na finálový turnaj ME a umístění do 8. místa. 

 

V Praze dne 08.01.2014 

 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


