
 
42. zasedání správní rady ČVS dne 07.12.2016 

 
SR ČVS na svém 42. zasedání dne 07.12.2016 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 plán jednání ČVS na 1. pololetí 2017; 
 propozice M-ČR seniorek na rok 2017; 
 propozice M-ČR superseniorek na rok 2017; 
 propozice M-ČR veteránů na rok 2017; 
 změnu 07/2016 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici č. 08/2011 

Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS; 
 přihlášku k registraci právnické osoby TJ Sokol Mšené lázně a Volejbalová akademie 

mládeže Olomouc,  kterým tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS; 
 VolleyTeam ČZU Praha za pořadatele finálového turnaje EX-JRI; 
 Rozhodnutí o nekonání turnaje FIVB Prague Open v beachvolejbalu 2017. 
 
Vzala na vědomí: 
 informace ze 7. porady předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS; 
 závěry a úkoly z 8. výboru ČVS; 
 informace o výběru LP za období 01.07.2016 do 01.12.2016; 
 hodnocení M-ČR superveteránů; 
 hodnocení M-ČR superseniorek; 
 finanční zhodnocení ME U-18 v beachvolejbalu; 
 informace o postupu revitalizace systému VIS; 
 závěry VII. Programové konference mládeže; 
 informace k vytváření pracovních trenérských míst u SCM; 
 Informaci o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.06.2016. 
 
Uložila: 
 předsedům STK ČVS a LK ČVS prověřit možnosti změny legislativy dle podnětu VII. 

Programové konference mládeže v otázce hostování; 
 RM ČVS zabývat se závěry a doporučeními uvedených v „Informaci o vývoji počtu družstev 

mládeže v soutěžích do 30.06.2016“; 
 RM ČVS zajistit konání finálového turnaje EX-KTI. 
 
Jmenovala: 
 Z. Pommera, ml. trenérem RD žen; 
 OV kvalifikace MS mužů; 
 OV Světové ligy mužů; 
 OV MS hráčů do 21 let; 
 OV Final Four Grand Prix žen; 
 P. Krče trenérem juniorské reprezentační skupiny dívek v beachvolejbalu s platností od 

01.01.2017; 
 pracovní komisi ve složení Z. Vrbenský, V. Věrtelář, F. Pluhař, M. Ejem a J. Šlechta 

k vypracování archivu ČVS. 
 
 
 
 
 
 



Pověřila: 
 vedoucího ekonomického úseku ČVS v souladu se směrnicí č. 09/2011 čl. 2 odst. A.1. 

přípravou definitivního rozpočtu ČVS na rok 2017 a zpracováním čerpání rozpočtu ČVS 
za rok 2016. 

 
V Praze dne 07.12.2016 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


