
 

27. zasedání správní rady ČVS dne 07.10.2015 
 
SR ČVS na svém 27. zasedání dne 07.10.2015 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 vzor základních náležitosti smlouvy mezi hráčem a oddílem; 

 zástupce SR ČVS na konferencích KVS; 

 seznam jubilantů ČVS k ocenění na podzim 2015; 

 udělení ocenění Medaile Ing. Vladimíra Spirita; 

 vzorový formát rozpisů soutěží pořádaných KSV ČVS; 

 přihlášky družstev mužů a žen pro ME 2017; 

 přihlášky družstev juniorů a juniorek pro ME 2016; 

 účast zástupce ČVS na losování ME mužů a žen 2017 a ME juniorů a juniorek 2016 dne 
31.10.2015 v Lucemburku (LUX); 

 účast Z. Haníka, F. Kopeckého, M. Wagnera na ME mužů v termínu 09. - 12.10.2015 v Sofii 
(BUL); 

 účast R. Urbánka na finále ME žen v termínu 04. - 05.10.2015 v Rotterdamu (NED); 

 ŠSK Beskydy za pořadatele finálového turnaje EX-KTI; 

 SK Volejbal Brno za pořadatele finálového turnaje EX-JRI; 

 Sportovní klub OK J. Hradec za pořadatele finálového turnaje M-CR-ZCI; 

 Karlovarský volejbalový svaz za pořadatele finálového turnaje M-CR-ZKY; 

 TK Plus jako pořadatele finále ČP žen v Olomouci. 
 

Vzala na vědomí: 
 zprávu ke stávajícímu stavu podmínek pro vstup do SSČV; 

 zprávu o činnosti AVD v roce 2015; 

 hodnocení účasti na EYOF 2015 kadetů a kadetek; 

 stanovisko LK ČVS k návrhu změny přílohy č. 2. Přestupního řádu volejbalu 

 Informaci o vývoji členské základny dospělých a mládeže v letech 2000 – 2014 na základě 
statistiky ČSTV/ČUS; 

 Informaci o vývoji členské základny dospělých a mládeže v letech 2008 – 2014 na základě 
evidence VIS; 

 hodnocení národního finále vesnických družstev. 
 

Uložila: 
 dopracovat hodnocení účasti na EYOF 2015 s návrhem na opatření; 

 dopracovat hodnocení účasti na MS juniorek 2015 s návrhem na opatření; 

 zabývat se závěry a doporučeními uvedených v „Informaci o vývoji členské základny 
dospělých a mládeže v letech 2008 – 2014 na základě evidence VIS“; 

 připravit smlouvu o spolupráci mezi ČVS a ČABVK; 
 

Svolala: 
 dle stanov ČVS 6. zasedání výboru ČVS na neděli 22.11.2015. 
 

Projednala: 
 návrh programu 6. zasedání výboru ČVS, návrh jednacího řádu 11. (mimořádné) 

konference ČVS a návrh jednacího řádu 6. zasedání výboru ČVS; 

 návrh změny 01/2015 směrnice č. 14/2013 Oceňování v ČVS. 
 



Jmenovala: 
 pracovní skupinu ve složení F. Kopecký, Z. Haník, P. Goga, R. Urbánek k dopracování 

konečného návrhu podmínek pro vstup do SSČV; 

 pracovní skupinu ve složení J. Sloup, M. Labašta, P. Kvarda k přípravě případných změn 
v příslušné směrnici a prováděcím předpisu v souvislosti s vytvořením listin zapisovatelů. 

 

Pověřila: 
 předsedu ČVS případným podepsáním přihlášky na pořádání kvalifikace ME mužů a žen 

2017; 

 předsedu ČVS případným podepsáním přihlášky na pořádání kvalifikace ME juniorů a 
juniorek 2016; 

 L. Gálíka, T. Padevěta a M. Tomáše trenéry II. třídy. 
 

V Praze dne 07.10.2015 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


