
 
35. zasedání správní rady ČVS dne 11.05.2016 

 
SR ČVS na svém 35. zasedání dne 11.05.2016 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 skartaci písemností označených znakem „S“ a „V“; 
 návrh oslav zlatých medailí 1956 a 1966; 
  beachvolejbalovou reprezentaci pro rok 2017; 
 změnu zásad Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní 

období 2016/2017; 
 přihlášky k registraci právnické osoby Beachvolejbalová škola Praha, SC SPIRIT Říčany, 

Základní škola Přibyslav, kterým tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS; 
 účast M. Labašty jako asistenta lektora na školení mezinárodních rozhodčích FIVB 

v termínu 11. – 23.10.2016 v Doha (QAT); 
 J. Gottwalda, I. Ira, J. Krska, J. Švejdu a Z. Škodu jako supervizory pro pohárové soutěže 

CEV 2016/2017; 
 přihlášky RD U-19 a U18 pro ME 2017; 
 přihlášky RD U-17 a U16 pro ME 2017. 
 
Vzala na vědomí: 
 zprávu o hospodaření ČVS za rok 2015; 
 informace o hospodaření společnosti Volejbal 2011, s.r.o. za rok 2015; 
 návrh rozpočtu ČVS na rok 2016; 
 informace o přípravě Galavečeru ČVS 2016; 
 informace o nominaci RD mužů na 1. část reprezentační 2016; 
 informace o nominaci RD žen na 1. část reprezentační 2016; 
 informace o zajištění 7. zasedání výboru ČVS a 6. porady předsedy ČVS s předsedy KVS 

a odborných komisí; 
 informace o stavu Archivu ČVS; 
 hodnocení Českého poháru mládeže 2015/2016; 
 informace o mládežnických soutěžích v beachvolejbalu; 
 hodnocení M-ČR veteránů; 
 předložený seznam trenérů bez ověření nebo dokladu o jmenování trenérem I. třídy; 
 zúžení nominace hráčů na Kontinentální pohár v roce 2016; 
 zprávu o hospodaření společnosti Český volejbalový svaz s.r.o. a souhlasí s navrženým 

rozdělením hospodářského výsledku. 
 
Uložila: 
 RMK ČVS v seznamu uvedené trenéry dopisem jednotlivě oslovit a požádat je o doložení 

dosažené kvalifikace „trenéra I. třídy“ respektive o vydání souhlasu se změnou nesprávně 
vyznačené kvalifikační trenérské třídy nejpozději do 30. června 2016. 

 
Projednala: 
 Odvolání oddílu Volejbal Přerov proti rozhodnutí DK ČVS a částečně mu vyhověla; 
 připomínky LK ČVS k návrhu Licenčního řádu AVOK-M; 
 návrh změny 01/2016 směrnice 23/2014 Reprezentant České republiky a změny 01/2016 

směrnice 24/2014 Reprezentant České republiky v beachvolejbalu. 
 
 
 



Jmenovala: 
 A. Pejpala členem DK ČVS; 
 J. Moravčíka asistentem trenéra u družstva kadetů; 
 O. Žabu a L. Šrámka asistenty trenéra družstva lvíčat chlapců; 
 pracovní komisi ve složení Z. Haník, J. Beneš, J. Meruna, J. Dumek k určení finální 

nominace na Kontinentální pohár 2016 do 13.06.2016. 
 
Pověřila: 
 J. Beneše funkcí manažera týmu Kontinentálního poháru; 
 Z. Haníka případným podepsáním přihlášky na pořádání 2. kola kvalifikace MS mužů a 

žen. 
 
V Praze dne 11.05.2016 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


