
 
43. zasedání správní rady ČVS dne 18.01.2017 

 
SR ČVS na svém 43. zasedání dne 18.01.2017 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 pro rok 2017 prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ 

včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 31. zasedání SR ČVS 
dne 13.01.2016; 

 přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2017“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 
09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2017; 

 Pokyn k zajištění fyzických inventur majetku ČVS a inventarizaci účtů za rok 2016; 
 pořádání finálového turnaje ČP mužů Českým volejbalovým svazem ve spolupráci 

s Volejbal Brno, a.s. na náklady ČVS; 
 propozice M-ČR superveteránů na rok 2017; 
 vytvoření skupiny beachvolejbalové talentované mládeže U11-15; 
 Beachclub Strahov pořadatelem M-ČR v beachvolejbalu v roce 2017 v areálu „Gutovka – 

Praha“; 
 konání 12. konference ČVS a s tím souvisejících zasedání v prostorách Hotelu Olympic 

Praha; 
 zařazení T. Buchara na listinu „B“ delegátů ČVS pro soutěžní období 2016/17; 
 účast I. Ira na zasedání pohárové komise CEV ve dnech 28.02. - 02.03.2017 v Lucemburku 

(LUX); 
 spolupořádání ME U-18 v roce 2018 se Slovenským volejbalovým svazem; 
 nové znění bodu 17. Tituly a ceny v Rozpise Českého poháru mužů a žen 2016/17. 
 
Vzala na vědomí: 
 předložené informace o revitalizaci systému VIS; 
 strukturu rozdělení rozpočtu beachvolejbalu v roce 2017 do jednotlivých kapitol. 
 
Uložila: 
 všem odpovědným osobám podílejícím se na sestavení Sportovního kalendáře ČVS 

2017/18 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky nejpozději do 20.02.2017; 
 všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu mistrovských soutěží ČVS 

dospělých a mládeže 2017/2018 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky na 
jeho úpravy, a to nejpozději do 20.02.2017; 

 urychleně rozeslat metodický dopis k inventurám KVS za rok 2016. 
 
Jmenovala: 
 J. Dumka manažerem RD mužů v beachvolejbalu a manažerem beachvolejbalových stájí 

za podmínky uzavření smlouvy do 31.01.2017; 
 L. Háječkovou trenérem páru Kolocová – Kvapilová pro rok 2017 za podmínky uzavření 

smlouvy do 31.01.2017; 
 reprezentanty v beachvolejbalu pro rok 2017 následovně:  

- Olympijský pár: M. Sluková, B. Hermannová 
- Reprezentanti kategorie A: K. Kolocová, M. Kvapilová 
- Členové mužského RD: J. Dumek, D. Lenc, O. Perušič, D. Schweiner, V. Berčík 
- Reprezentanti kategorie B1: M. Tichý, J. Weiss, R. Kuffa, D. Kuffa, M. Bonnerová, Š. 

Nakládalová, E. Gálová, S. Olivová, M. Jakubšová, K. Žolnerčíková 
za podmínky uzavření smlouvy o reprezentaci do 31.01.2017; 

 J. Malčíka trenérem skupiny beachvolejbalové talentované mládeže U11-15 za podmínky 
uzavření smlouvy do 31.01.2017; 



 V. Kozubíka, L. Smrčinu, J. Karáska, Š. Zajíčka, P. Starého, J. Salona, K. Kuníkovou, J. 
Pavlíka, J. Hadravu, S. Novákovou, M. Žertovou, R. Pavelku, E. Turkovou a J. Kracla 
trenéry II. třídy; 

 předsedou OV MS juniorů v Brně M. Geržu; 
 předsedou kvalifikace MS mužů v Karlových Varech J. Merunu. 
 
Pověřila: 
 F. Kopeckého zajistit technickým zpracováním uvedené ankety „O nejlepší volejbalisty 

České republiky v soutěžním období 2016/2017“; 
 L. Kozáčka organizačním a produkčním zajištěním Galavečera ČVS s vyhlášením 

nejlepších volejbalistů České republiky v soutěžním období 2016/2017. 
 
Vyhlásila: 
 anketu s názvem „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2016/2017“. 
 
V Praze dne 18.01.2017 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


