
 
39. zasedání správní rady ČVS dne 12.10.2016 

 
SR ČVS na svém 39. zasedání dne 12.10.2016 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 návrh na členy Arbitrážní komise ČVS; 
 beachvolejbalovému týmu M. S. Štochlová – M. Maixnerová příspěvek na soustředění 

v Itálii v soutěžním ročníku 2017; 
 udělení ocenění Medaile Ing. Vladimíra Spirita; 
 udělení Čestného uznání ČVS; 
 přihlášku k registraci právnické osoby Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova, kterému 

tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS; 
 vypsání výběrových řízení na pořadatele finálového turnaje ČP mužů a finále ČP žen; 
 vypsání výběrových řízení na pořadatele finálových turnajů Extraligy juniorů a Extraligy 

kadetů; 
 vypsání výběrových řízení na pořadatele finále Mistrovství ČR žáků a žákyň 2017; 
 
Vzala na vědomí: 
 zprávu o činnosti ABV ČVS v soutěžním ročníku 2016; 
 hodnocení ME U-18 v beachvolejbalu po stránce organizační; 
 hodnocení ME U-18 v beachvolejbalu po stránce sportovní; 
 podmínky zajištění juniorských hráčů pověřených reprezentací ČR na mezinárodních 

akcích mládeže v beachvolejbalu v soutěžním ročníku 2016; 
 nominace juniorských družstev na mládežnické ME a MS v beachvolejbalu v soutěžním 

ročníku 2016; 
 zprávu o činnosti AVD ČVS v roce 2016; 
 informaci týkající se rozboru a návrhu opatření ke klesajícímu počtu rozhodčích na listinách 

ČVS; 
 informace o systému potvrzování mezinárodních transferů; 
 „Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 – 2015“ zpracované na 

základě podkladů z VIS a „Informace o vývoji členské základny dospělých a mládeže 
v letech 2000 – 2015“ zpracované na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV“ předloženou 
registračně matriční komisí ČVS. 

 
Uložila: 
 provést rozbor ekonomické situace týkající se odměňování rozhodčích; 
 zajistit vytvoření zadávací dokumentaci ve spolupráci s jednotlivými dotčenými odbornými 

komisemi, jako základní podklad pro uzavření smlouvy pro revitalizaci VISu s firmou 
Saturn-Toya, s.r.o. 

 
Jmenovala: 
 Martina Lébla vedoucím úseku beachvolejbalu ČVS. 
 
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. 

 
V Praze dne 12.10.2016 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


