
 

17. zasedání správní rady ČVS dne 10.12.2014 
 

SR ČVS na svém 17. zasedání dne 10.12.2014 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 pokyn na provedení fyzické inventury majetku ČVS; 

 časový a obsahový plán inventarizace majetku ČVS; 

 termínový plán a předběžný program jednání SR ČVS a výboru ČVS na 1. pololetí 2015; 

 propozice M-ČR seniorek pro rok 2015; 

 propozice M-ČR superseniorek pro rok 2015; 

 propozice M-ČR veteránů pro rok 2015; 

 propozice M-ČR superveteránů pro rok 2015; 

 za pořadatele Final Four Českého poháru mužů a finále Českého poháru žen společnost Trima 

České Budějovice s místem konání v Plzni; 

 změnu 06/2014 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici 08/2011 Školení a 

jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS s účinností od 1. ledna 2015; 

 účast I. Ira na zasedání Pohárové komise CEV ve dnech 29. - 31.01.2015 v Lucemburku (LUX); 

 uplatnění změn pravidel volejbalu schválených 34. kongresem FIVB v plném rozsahu od 

01.07.2015; 

 nominaci S. Nausche do ankety trenér roku. 

 

Vzala na vědomí: 

 informace z 3. porady předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS; 

 informace ze 4. zasedání výboru ČVS; 

 informace o výběru licenčních příspěvků od 01.07.2014; 

 hodnocení M-ČR superveteránů; 

 návrh ABV na jmenování Jana Dumka a Mgr. Dušana Rychlíka jako nových členů Rady ABV. 

 

Zamítla: 

 odvolání VSK Spartak Děčín proti rozhodnutí STK ČVS. 

 

Uložila: 

 LK ČVS, RMK ČVS a KR ČVS projednat podnět Moravskoslezského KVS ze 4. zasedání výboru 

ČVS a přednést příslušné návrhy na zasedání SR ČVS. 

 

Jmenovala: 

 Martinu Navrátilovou členkou realizačního týmu RD juniorů (roč. nar. 1995/1996) jako 

fyzioterapeutku; 

 Lenku Fabikovičovou členkou realizačního týmu lvíčat dívek (roč. nar. 2000/2001) jako asistentku 

trenéra; 

 dnem 01.01.2015 M. Labaštu předsedou a P. Zemana místopředsedou KR ČVS. 

 

 

V Praze dne 10.12.2014 

 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


