
 

12. zasedání správní rady ČVS dne 10.06.2014 
 

SR ČVS na svém 12. zasedání dne 10.06.2014 mimo jiné: 

 

Schválila: 
 souhrnnou úřední zprávu STK ČVS 2013/2014; 

 propozice beachvolejbalového turnaje žactva na LODM 2015; 

 Zásady Rozpisu Českého poháru mládeže pro soutěžní období 2014/15; 

 návrh na vyřazení majetku; 

 návrh předsedy HK ČVS, dle výsledků fyzických inventur majetku jednotlivých KVS za rok 
2013, na vyřazení počítačových sestav, dodaných jednotlivým KVS v listopadu 2005, z důvodu 
jejich nevyhovujícího stavu z hlediska fyzického a morálního opotřebení; 

 změnu 05/2014 prováděcího předpisu „Školení trenérů v ČVS“ ke směrnici 08/2011 „Školení a 
jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“ s účinností od 1. července 2014; 

 změnu 02/2014 prováděcího předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ ke směrnici 09/2011 
„Hospodaření a účtování v ČVS“ s účinností od 11. června 2014; 

 Termínový plán jednání SR ČVS na 2. pololetí 2014; 

 Hrací řád beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro rok 2014; 

 účast RD kadetů a kadetek na ME kadetů a ME kadetek 2015; 

 účast M. Ejema na slavnostním aktu uvedení do Síně slávy volejbalu v Holyoce (USA) v termínu 
15. - 20.10.2014; 

 přihlášky k registraci právnické osoby: Volejbal.Kladno.cz s.r.o., TJ Dobřany, VK Karlovarsko, 
TJ Baník Meziboří, TJ VK Dukla Liberec a VK Karviná. 

 

Vzala na vědomí: 
 závěry a úkoly z 3. zasedání výboru ČVS; 

 Zprávu o výsledcích fyzické inventury majetku za rok 2013; 

 Zprávu o hospodaření obchodní společnosti Český volejbalový svaz s.r.o. za rok 2013. 
 

Vydala: 
 rozhodnutí „Přihlašování zahraničních hráčů na turnaje ABV“ s účinností od 11. června 2014 
 

Doporučila: 
 AVOK-Ž a AVOK-M předložit návrh změny přílohy č. 2 „Přestupního řádu volejbalu“ na 

programové konferenci o mládežnickém volejbalu; 
 

Jmenovala: 
 Ing. Josefa Slížka, Davida Zehnálka, Bc. Jana Chalupu, Jana Milera, Michaela Kuryla, Janu 

Šebkovou, Mgr. Martina Tichého, Martina Šotkovského, Tomáše Jedličku a Bc. Martina Šrámka 
trenéry beachvolejbalu; 

 Jakuba Brečku, Miroslava Šotolu, Ing. Pavlu Trunečkovou trenéry II. třídy. 
 

Zamítla: 
 odvolání oddílu VK Kylešovice vůči rozhodnutí STK ČVS k námitce TJ Sokol Šlapanice u Brna. 
 

V Praze dne 10.06.2014 
 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


