
 

1. zasedání správní rady ČVS dne 24.05.2017 
 
SR ČVS na svém 1. zasedání dne 24.05.2017 mimo jiné: 
 
Vzala na vědomí: 

• informace o vymezení kompetencí členů SR ČVS; 

• rezignaci Z. Meitnera na funkci předsedy DR společnosti Volejbal 2011, s.r.o.; 

• rezignaci z. Scheichla na funkci člena DR společnosti Volejbal 2011, s.r.o.; 

• uspořádání mezinárodního turnaje handicapovaných na Šutce. 
 
Schválila: 

• plán jednání ČVS na 2. pololetí 2017; 

• provedení auditu oblasti účetních postupů, mechanismů a metodiky a následně nutnost 
rekonstrukce účetnictví let 2014 a 2015; 

• nominaci na ME hráčů do 22 let v beachvolejbalu. 
 
Uložila: 

• Zahájit připomínkové řízení ke změně stanov ČVS ve smyslu usnesení 12. konference 
ČVS; 

• předložit přípravu 13. (mimořádné) konference ČVS; 

• Vypracovat všechny potřebné podklady k zřízení pobočného spolku pro Jihočeský KVS, 
Liberecký KVS, Královéhradecký KVS, Pardubický KVS a Moravskoslezský KVS; 

• předložit návrh směrnice pro hlasování per rollam v ČVS a organizační řád sekretariátu 
ČVS; 

• připravit podklad k diskuzi nad oblastí IT a definici oblastí školní tělesné výchovy a jejich 
přidělení do gescí členů SR; 

• předložit seznam členů odborných komisí s vymezením odpovědnosti, včetně subkomisí 

• předložit návrh na předsedu subkomise RM TMK ČVS a LK ČVS; 

• vypsat výběrové řízení na pozici vedoucího ekonomického úseku ČVS. 
 
Odvolala: 

• všechny dosavadní předsedy a členy odborných komisí ČVS; 

• I. Ira z funkce generálního sekretáře; 

• M. Lébla z funkce vedoucího úseku beachvolejbalu. 
 
Jmenovala: 

• předsedy odborných komisí ČVS následovně: 
o Sportovně technická komise   - P. Kvarda  
o Registračně matriční komise   - V. Tabara 
o Rada mládeže     - M. Provazník 
o Komise rozhodčích     - P. Zeman 
o Mezinárodní komise     - I. Iro 
o Disciplinární komise     - Z. Škoda 
o Komise společenského významu   - J. Hronek 
o Hospodářská komise    - G. Stará (dočasně) 

• Ing. M. Labaštu do funkce generálního sekretáře ČVS dnem 24.05.2017; 

• O. Vlčka vedoucím úseku beachvolejbalu ke dni 01.06.2017. 
 
Pověřila: 

• předsedu a generálního sekretáře ČVS k jednání s finančními institucemi za účelem 
zajištění průběžného financování ČVS 



• generálního sekretáře analyzovat rozpočet ČVS a určit oblasti, kde jsme schopni 
operativně šetřit náklady v součinnosti s jednotlivými správci kapitol. 

 
 
V Praze dne 24.05.2017 
 
Zapsala: K. Macháčková 


