
 

32. zasedání správní rady ČVS dne 10.02.2016 
 
SR ČVS na svém 32. zasedání dne 10.02.2016 mimo jiné: 
 
Schválila: 
• návrh na ocenění trenérek za dlouholetou práci; 
• Etický kodex sportovního trenéra ČOV pro potřeby ČVS; 
• jmenovitý seznam volitelů jednotlivých kategorií ankety „O nejlepší volejbalisty České 

republiky v soutěžním období 2015/2016“; 
• na základě doporučení výběrové komise za spolupořadatele ME U-18 v beachvolejbalu 

oddíl TJ Sokol Brno I a Beach club Brno v termínu 10. - 14.08.2016; 
• organizační výbor ME U-18 v beachvolejbalu; 
• na základě doporučení výběrové komise za pořadatele UNIQA M-ČR v beachvolejbalu 

2016 oddíl Beach Academy Viktoria Brno; 
• systém nominace hráčů na Kontinentální pohár v roce 2016 v beachvolejbalu; 
• účast M. Labašty na jednání s FIVB v termínu 04. - 05.02.2016 v Lausanne (SUI); 
• účast R. Urbánka na zasedání Exekutivy MEVZA v termínu 01.02.2016 ve Vídni (AUT); 
• účast Z. Haníka a M. Labašty na Kongresu FIVB v termínu 05. - 06.10.2016 v Buenos Aires 

(ARG); 
• účast Z. Haníka a I. Ira na Kongresu CEV; 
• kandidaturu M. Labašty do Komise rozhodčích FIVB a Komise pro pravidla FIVB; 
• pořadatelem Českého poháru mužů oddíl VK Dukla Liberec; 
• zvýšení příspěvku ČVS na pořádání finále ČP mužů; 
• pokyn na zahájení inventarizace ČVS ke dni 31.12.2015. 
 
Vzala na vědomí: 
• průběžnou zprávu o stavu ekonomiky ČVS; 
• průběžnou zprávu o stavu ekonomiky společnosti Volejbal 2011, s.r.o.; 
• souhrnnou zprávu o metodické činnosti za rok 2015; 
• analýzu výsledků a výsledky kontroly funkčnosti systému DataVolley; 
• zprávu o medializaci ČVS v roce 2015; 
• informace o návrhu kampaně Fair-Play; 
• informace o návrhu formátu oslav zlatých medailí 1956 a 1966; 
• reakci na zprávu předsedy ABV; 
• rezignaci R. Urbánka na funkci člena SR ČVS. 
 
Uložila: 
• připravit návrh na systémové řešení pozice koordinátora statistiky; 
• projednat možnosti výsledkového servisu v České televizi; 
• spustit kampaň fair-play od soutěžního období 2016/2017 dle vzoru ČOV; 
• předložit návrh formátu oslav zlatých medailí 1956 a 1966; 
• předložit nominaci reprezentantů ČR v beachvolejbalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jmenovala: 
• G. Starou členkou HK ČVS; 
• J. Novotného členem DR obchodní společnosti Volejbal 2011, s.r.o. 
• P. Dostála trenérem II. třídy; 
• B. Napolitana trenérem I. třídy; 
• M. Falascu trenérem RD mužů. 
 
V Praze dne 10.02.2016 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


