
 
34. zasedání správní rady ČVS dne 13.04.2016 

 
SR ČVS na svém 34. zasedání dne 13.04.2016 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 návrh na přípravu změny stanov ČVS na 12. konferenci ČVS v roce 2017 včetně 

harmonogramu; 
 rozpis memoriálů R. Myslíka a M. Kafky; 
 Hrací řády AVD ČVS pro soutěžní ročník 2016; 
 Hrací řády ABV pro soutěžní ročník 2016; 
 Rozhodnutí o přihlašování zahraničních hráčů na beachvolejbalové turnaje ABV ČVS; 
 M ČR družstev v beachvolejbalu; 
 systém nominace a nominační kritéria pro nominace družstev na mládežnické 

beachvolejbalové šampionáty (MS U19, U21 a ME U18, U20, U22); 
 Schvaluje jmennou nominaci na MS U21 ve složení: Tereza Kotlasová – Daniela Resová. 

(kvalifikace), Natálie Honzovičová – Tereza Pluhařová (reserve list), Jakub Vála – Filip 
Šťastný (kvalifikace), David Pavlovský – Daniel Sedlák (reserve list); 

 rozdělení finanční podpory pro účastníky pohárových soutěží CEV; 
 udělení ocenění ČVS; 
 podání přihlášky na pořádání 3. kola kvalifikace ME juniorů a juniorek v České republice; 
 pořádní MS juniorů 2017 v Brně a Českých Budějovicích v termínu 04. - 13.08.2017; 
 podání přihlášky na pořádání ME juniorek v roce 2018. 
 
Vzala na vědomí: 
 informace o předběžném rozpočtu ČVS na rok 2016; 
 informace o přípravě Galavečeru ČVS 2016; 
 informace o průběhu ankety „O nejlepší volejbalisty…“; 
 informaci o zajištění memoriálů R. Myslíka a M. Kafky; 
 připravenost soutěžního ročníku ABV 2016; 
 informace o mládežnických šampionátech beachvolejbalu v soutěžním ročníku 2016; 
 seznam transferů za soutěžní období 2015/2016; 
 hodnocení pohárových soutěží CEV 2015/2016; 
 zprávu o výběru trenérů RD dospělých a koncepci práce; 
 návrh systémového řešení koordinátora statistiky ČVS; 
 návrh Licenčního řádu AVOK-M. 
 
Uložila: 
 předložit návrh změny 03/2016 směrnice 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích 

a školitelů v ČVS k projednání a schválení na 7. zasedání výboru ČVS dne 15.05.2016; 
 připravit připomínkové řízení ke změně stanov dle schváleného harmonogramu; 
 zpracovat kritéria zajištění reprezentantů beachvolejbalu v kategorii mládeže; 
 projednat předložený návrh Licenčního řádu AVOK-M legislativní komisí ČVS a vyjádřit se 

k jeho souladu s legislativou ČVS a v tomto směru navrhnout jeho úpravy; 
 informovat KVS a zveřejnit informaci o možnosti pronájmu syntetických podlah; 
 zpracovat statut akademického reprezentanta ČVS do legislativy ČVS; 
 projednat záležitost úhrady nákladů na rozhodčí finálových turnajů mládeže v Radě 

mládeže. 
 
 
 



Projednala: 
 návrh změny 03/2016 směrnice 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 

školitelů v ČVS a návrh změny 07/2016 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS k této 
směrnici; 

 návrh na udělení Ceny za celoživotní dílo; 
 zprávu KRK ČVS o kontrolách hospodaření ČVS, provedených v průběhu roku 2015. 
 
Jmenovala: 
 reprezentanty ČR v beachvolejbalu pro soutěžní ročník 2016 následovně: M. Sluková, B. 

Hermanová (Olympijský beachvolejbalový tým), K. Kolocová (kategorie A), M. Bonnerová, 
N. Dostálová, E. Gálová, S. Olivová, O. Perušič, D. Schweiner, D. Lenc, M. Kvapilová 
(Kategorie B1), D. Kufa (Kategorie B2), J. Dumek. 

 
V Praze dne 13.04.2016 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


