
 

18. zasedání správní rady ČVS dne 13.01.2015 
 

SR ČVS na svém 18. zasedání dne 13.01.2015 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 pro rok 2015; 

 přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2015“ k prováděcímu předpisu „Účtování a 

inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2015; 

 za pořadatele finálového turnaje EX-KTI oddíl VK České Budějovice; 

 přihlášky k registraci právnické osoby Sport Club Spirit, ŠSK při ZŠ Nová Paka, TJ Sokol 

Havlíčkův Brod, Beach Academy Viktoria Brno, Volleyball Club Veselí, Volejbal Přerov; 

 Z. Haníka na kvalifikaci ME kadetů v Subotici (SRB) ve dnech 08. - 11.01.2015; 

 Schvaluje účast Z. Haníka, R. Urbánka a J. Popelky na jednání s trenérem RD žen C. Parisim 

v Drážďanech (GER) dne 14.01.2015; 

 dílčí koncepci pro rok 2015 projektu Beach Rio 2016; 

 termín 5. zasedání výboru ČVS na 17.05.2015; 

 návrh zařadit Pavla Řeřábka do Síně slávy Unie profesionálních trenérů ČOV. 

 

Vzala na vědomí: 

 „Informaci o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2014“ předloženou registračně 

matriční komisí ČVS. 

 

Deklarovala: 

 zájem ctít vůli AVOK-M, ale z hlediska zkvalitnění soutěže doporučuje snížení počtu družstev 

v soutěži EX-M. 

 

Uložila: 

 všem odpovědným osobám podílejícím se na sestavení Sportovního kalendáře ČVS 2015/16 zaslat 

předsedovi STK ČVS podklady a připomínky nejpozději do 20.02.2015; 

 všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu mistrovských soutěží ČVS 

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

nejpozději do 20.02.2015; 

 Radě mládeže ČVS zajistit konání finálového turnaje EX-JRI; 

 připravit podklady pro projednání střednědobé koncepce pořádání mezinárodních akcí v letech 

2016 – 2017; 

 projednat případnou kolizi finále ME kadetů a play-off Extraligy mužů. 

 

Vyhlásila: 

 anketu s názvem „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2014/2015“. 

 

Jmenovala: 

 M. Fortuníka, R. Petru, M. Meriače a Z. Pekaře trenéry I. třídy; 

 Jána Hukela, Martina Kopečka, M. Vodičkovou, B. Doušovou, Š. Němečkovou a R. Martince 

trenéry II. třídy. 

 

Pověřila: 

 předsedu ČVS Z. Haníka případným podepsáním přihlášky do výběrového řízení na pořádání 

evropské kvalifikace o postup na OH 2016. 

V Praze dne 13.01.2015 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


