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ZÁPIS č. 09/03/18 
z 9. zasedání správní rady ČVS dne 14.03.2018 v Praze 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny   
Program: dle pozvánky 
 

Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil předseda ČVS M. Pakosta. V úvodu přivítal členy SR ČVS a omluvil 
neúčast J. Diviše, J. Beneše, J. Popelky, dřívější odjezd J. Zemánka.  
 
M. Pakosta pověřil I. Ira administrativním vedením jednání. 
 
1. Aktualizace programu zasedání 
Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 9. zasedání SR ČVS byl 
schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.  
 
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 08/02/18 

 

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU: 
Zápis č. 08/02/18 schválen bez připomínek jednomyslně. 
 
2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ: 

01/00 a) Ukládá předsedovi ČVS předložit 3. zasedání výboru ČVS návrh na schválení 
AVOK – extraliga mužů (asociace volejbalových klubů mužů ČR) z.s. za 
nástupce Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů. 

 T: 13.05.2018     Z: M. PAKOSTA 
 b) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh na zrušení směrnice č. 03/2005 

Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů na 3. zasedání výboru ČVS. 
 T: 13.05.2018     Z: J. SLOUP 

08/05 b) Ukládá generálnímu sekretáři doplnit organizační řád sekretariátu ČVS o 
kompetenční schéma, které bude obsahovat detailní informace týkající se 
pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pozic a systému oběhu účetních 
dokumentů a kontroly dle doporučení závěrů firmy Ernst & Young. 
T: 31.03.2018     Z: M. LABAŠTA 

15/06 d) Ukládá místopředsedovi ČVS aktualizovat Přílohu č. 4 Seznam školitelů pro 
školení trenérů volejbalu prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke 
směrnici 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS. 
T: 31.12.2018     Z: Z. HANÍK 

28/06 l) Ukládá generálnímu sekretáři vytvořit popis platových pásem a jednotkových 
cen pozic ve struktuře ČVS. 
T: 31.03.2018     Z: M. LABAŠTA 

07/07 c) Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh změny přílohy č. 1 Smluvní 
požadavky SpSB ke směrnici č. 20/2015 Statut sportovních středisek 
beachvolejbalu a návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky VSCB ke 
směrnici č. 25/2015 Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu na 3. 
zasedání výboru ČVS. 
T: 13.05.2018     Z: J. SLOUP 

06/08 a) Ukládá předsedovi LK ČVS projednat návrhy na změny předpisů ČVS vzešlé 
z VIII. Programové konference mládeže. 
T: 31.03.2018     Z: J. SLOUP 
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11/08 c) Schvaluje uzavření rámcové smlouvy s firmou Satoya s.r.o. na celkovou 
revitalizaci systému VIS a ukládá předsedovi ČVS uzavřít předmětnou smlouvu 
s firmou Satoya s.r.o. 
T: 31.03.2018     Z: M. PAKOSTA 

15/08 b) Ukládá vedoucímu ÚMV ČVS předložit podnět LK ČVS na udělování 
trenérských kvalifikací absolventům VŠ, kteří zahájili studium před rokem 2005. 
T: 03.04.2018     Z: P. JUDA 

17/08 k) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS na základě konečných výsledků analýzy 
GDPR připravit pokyny a doporučení pro subjekty ČVS. 

   T: 31.03.2018     Z: M. LABAŠTA 
 
3. Odvolací případy: 
Žádný odvolací případ nebyl předložen. 
 
4. Hlavní body programu 9. zasedání SR ČVS: 
01/09 Zajištění činnosti RD mužů a žen v roce 2018 
Písemný materiál: 

- Informace o zajištění činnosti RD mužů v roce 2018; 
- Informace o zajištění činnosti RD žen v roce 2018 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného M. Javůrka.  
 
USNESENÍ 01/09: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí zajištění činnosti RD mužů a žen v roce 2018. 
 
02/09 Hodnocení ČP mužů a žen 2017/2018 
Písemný materiál: 

- Hodnocení ČP mužů a žen 2017/2018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 02/09: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí hodnocení Českého poháru mužů a žen 2017/18 předložené STK ČVS. 
 
03/09 Sportovní kalendář pro soutěžní období 2018/2019 
Písemný materiál: 

- Návrh sportovního kalendáře pro soutěžní období 2018/2019; 
- Návrh termínového kalendáře pro soutěžní období 2018/2019. 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 03/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje Sportovní kalendář pro soutěžní období 2018/2019 zpracovaný a předložený 

STK ČVS. 
b) Bere na vědomí termínový kalendář pro soutěžní období 2018/2019 zpracovaný 

a předložený STK ČVS. 
c) Ukládá předsedům AVOK-M, Ž předložit předsedovi STK ČVS termínový kalendář pro 

EX-M,Z a CP-M,Z v návaznosti na termínový kalendář evropských pohárových soutěží. 
T: 31.03.2018     Z: R. MACEK, P. GOGA 

d) Ukládá předsedovi RM ČVS provést kontrolu a případnou úpravu termínů všech soutěží 
mládeže tak, aby byly eliminovány v maximální možné míře změny vyhlášených termínů. 

T: 31.03.2018     Z: M. PROVAZNÍK 
e) Ukládá předsedovi STK ČVS dle dodaných podkladů dopracovat termínový kalendář a 

předložit jej ke schválení SR ČVS. 
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T: 03.04.2018     Z: P. KVARDA 
f) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválený Sportovní kalendář pro soutěžní období 

2018/2019 na webových stránkách ČVS a zaslat jako podklad k přihláškám do soutěží 
oprávněným družstvům a pro informaci KVS. 

T: 10.05.2018     Z: P. KVARDA 
 
04/09 Zásady Rozpisu soutěží ČVS pro soutěžní období 2018/2019 
Písemný materiál: 

- Návrh Zásad Rozpisu soutěží ČVS pro soutěžní období 2018/2019; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 04/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní 

období 2018/2019 dle materiálu předloženého STK ČVS v souladu s připomínkou P. Judy. 
b) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválené zásady Rozpisu mistrovských soutěží 

ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní období 2018/2019 na webových stránkách ČVS 
a zaslat jako podklad k přihláškám do soutěží oprávněným družstvům. 

T: 10.05.2018     Z: P. KVARDA 
 
05/09 Zásady Rozpisu ČP dospělých pro soutěžní období 2018/2019 
Písemný materiál: 

- Návrh Zásad Rozpisu ČP dospělých pro soutěžní období 2018/2019; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného P. Kvardu.  
 
USNESENÍ 05/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje zásady Rozpisu Českého poháru dospělých pro soutěžní období 2018/2019 dle 

materiálu předloženého STK ČVS. 
b) Ukládá předsedovi STK ČVS zveřejnit schválené zásady Rozpisu Českého poháru 

dospělých pro soutěžní období 2018/2019 na webových stránkách ČVS a zaslat jako 
podklad k přihláškám do soutěží oprávněným družstvům. 

T: 10.05.2018     Z: P. KVARDA 
 
06/09 Anketa „O nejlepší volejbalisty…“ 
Písemný materiál: 

- Návrh volitelů ankety „O nejlepší volejbalisty …“; 
- Rozpočet ankety „O nejlepší volejbalisty …“; 
- Koncept ankety „O nejlepší volejbalisty …“. 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného F. Kopeckého.  
 
USNESENÍ 06/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje jmenovitý seznam volitelů jednotlivých kategorií ankety „O nejlepší volejbalisty 

České republiky v soutěžním období 2017/2018“ dle předloženého návrhu. 
b) Schvaluje koncept a rozpočet ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním 

období 2017/2018“ dle předloženého návrhu. 
 
07/09 Příprava 3. zasedání výboru ČVS a 2. porady s předsedy ČVS s předsedy KVS a 
předsedy odborných komisí ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh pozvánky na 2. poradu s předsedy, 
- Návrh pozvánky na 3. zasedání výboru ČVS; 
- Návrh jednacího řádu 3. zasedání výboru ČVS; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Sloupa.  
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USNESENÍ 07/09: 
SR ČVS: 
a) Svolává dle stanov ČVS 3. zasedání výboru ČVS na 13.05.2018. 
b) Projednala předložený návrh programu 3. zasedání výboru ČVS a návrh jednacího řádu 

3. zasedání výboru ČVS. 
c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat účastníkům 3. zasedání výboru ČVS 

pozvánky s návrhem programu a členům výboru ČVS návrh jednacího řádu. 
T: 28.03.2018     Z: M. LABAŠTA 

d) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se 2. porady předsedy ČVS 
s předsedy KVS a předsedy odborných komisí ČVS dne 12.5.2018 a podat na této poradě 
informaci o činnosti komise. 

T: 12.5.2018     Z: PŘEDSEDOVÉ 
    ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS 

 
08/09 Přihláška právnické osoby za člena ČVS 
Písemný materiál: 

- Stanovisko LK ČVS k přihlášce ČABVK za člena ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval I. Iro za nepřítomného J. Sloupa.  
 
USNESENÍ 08/09: 
SR ČVS: 
a) Bere stanovisko LK ČVS na vědomí. 
b) Na návrh Registračně matriční komise na základě stanov ČVS článku 5, odst. 1. a 

Směrnice o členství v ČVS článku 2, odst. 2. po splnění všech podmínek stanovených 
Registračním řádem volejbalu článku 9, odst. 1. až 4. schvaluje přihlášku k registraci 
právnické osoby: 
- 1006 995 Česká asociace beachvolejbalových klubů, z.s., 140 00 Praha 

4 - Krč, Horáčkova 1213/21; IČ: 04175433 
 které tak vzniká členství v ČVS dle platných stanov ČVS. 
 
09/09 Úprava Stanov ČVS 
Písemný materiál: 

- Návrh na úpravu Stanov ČVS 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta za nepřítomného J. Sloupa.  
 
USNESENÍ 09/09: 
SR ČVS: 
a) Projednala návrh na úpravu stávajících i návrh na úpravu návrhu nových stanov ČVS 

předložených legislativní komisí ČVS. 
b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zveřejnit návrh na úpravu stávajících a návrh na 

úpravu návrhu nových stanov ČVS na webových stránkách ČVS a zaslat je krajským 
volejbalovým svazům a asociacím ČVS s celostátní působností. 

T: 16.03.2018     Z: M. LABAŠTA 
 
10/09 Nové logo a vizuální identita ČVS 
Písemný materiál: 

- Informace o novém logu a vizuální identitě ČVS; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 10/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje nový koncept loga ČVS k finálnímu dopracování a k vytvoření z něho 

odvozeného design manuálu. 
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11/09 Webové stránky ceskyvolejbal.cz 
Písemný materiál: 

- Informace o webových stránkách ceskyvolejbal.cz; 
- Přehled průběhu prací zpracovaný firmou Satoya s.r.o.; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.   
 
USNESENÍ 11/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje provedení nezbytných právních kroků vedoucích ke získání domény 

ceskyvolejbal.cz, kterou vlastní místopředseda ČVS Jiří Popelka. 
 
12/09 Podrobné informace ke vzniku krajských vzdělávacích center 
Písemný materiál: 

- Podrobné informace ke vzniku krajských vzdělávacích center; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval Z. Haník.  
 
USNESENÍ 12/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje postup zřizování krajských vzdělávacích center dle předloženého návrhu. 
b) Schvaluje jednotné odměňování oficiálních školitelů ČVS ve výši 1.000,- Kč / hod. od 

14.03.2018. 
 
13/09 Interní směrnice „Odměňování rozhodčích …“ 
Písemný materiál: 

- Návrh Interní směrnice „Odměňování rozhodčích …“; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Zeman.  
 
USNESENÍ 13/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje interní směrnici „Odměny rozhodčích ČVS při mezinárodních utkáních hraných 

v ČR a v zahraničí na základě delegace ČVS“ s platností od 14.03.2018. 
 
14/09 Změna Listiny školitelů pro školení rozhodčích 
Písemný materiál: 

- Návrh změny Listiny školitelů pro školení rozhodčích; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Zeman. 
 
USNESENÍ 14/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje změnu „Listiny školitelů pro školení rozhodčích“ ustavenou usnesením ze dne 

19.07.2017 včetně dodatečných úprav z 11.10.2017 a 13.12.2017 ve smyslu prováděcího 
předpisu ke směrnici ČVS č. 08/2011 - změny č. 01/2013 Školení rozhodčích a školitelů v 
ČVS počínaje soutěžním obdobím 2017/2018 takto: 
1) na základě žádosti KR ČVS po projednání s předsedou KR Zlínského KVS  

- ruší jmenování pana Tomáše Zimmermanna školitelem licence „C“; 
- jmenuje po splnění potřebných kvalifikačních předpokladů pana Tomáše 

Zimmermanna školitelem licence „B“ a pana Martina Možnára školitelem licence 
„C“. 

2) na základě žádosti KR ČVS po projednání s předsedou KR Středočeského KVS 
jmenuje po splnění potřebných kvalifikačních předpokladů pana Emila Velinova 
školitelem licence „C“. 

 
15/09 Finanční příspěvek mistrům ČR ve snowvolejbalu 
Písemný materiál: 

- Návrh finančního příspěvku mistrům ČR ve snowvolejbalu; 
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Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta.  
 
USNESENÍ 15/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč páru D. Kufa a R. Kufa a 20 tis Kč páru A. 

Dostálová a M. Knoblochová. Ten je určen výhradně na pokrytí nákladů spojených 
s účastí na turnajích Evropské série a ME ve Snowvolejbalu. 

 
16/09 Nominace RD ČR v BV v kategorii mužů pro rok 2018 
Písemný materiál: 

- Návrh nominace RD ČR v BV v kategorii mužů pro rok 2018; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš. 
 
USNESENÍ 16/09: 
SR ČVS: 
a) V souladu se směrnicí č. 24/2014 – změna 02/2017 „Reprezentace České republiky 

v beachvolejbalu“ na návrh vedoucího ÚBV po schválení SR ČVS předseda ČVS jmenuje 
reprezentanty ČR v BV: 
 ve třídě „A“: V. Berčík, J. Dumek, D. Lenc, M. Melmuka, M. Mysliveček, M. Pihera, 
 ve třídě „B1“: tým M. Tichý, J. Weiss, 
vše pod podmínkou uzavření reprezentační smlouvy do 31.03.2018. 

 
17/09 Pořádání malého mezinárodního turnaje v BV 
Písemný materiál: 

- Návrh na pořádání malého mezinárodního turnaje v BV; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš. 
 
USNESENÍ 17/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje záměr pořádat CEV MEVZA Satellite v ČR v roce 2018 v rámci rozpočtové 

kapitoly ABV, podkapitoly – Super Cupy. 
 
18/09 Záměr vytvoření oddílu BV pod Tělovýchovnou jednotou Duklou Praha, z.s. 
Písemný materiál: 

- Informace o záměru na vytvoření oddílu BV pod Tělovýchovnou jednotou Duklou 
Praha, z.s.; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Beneš. 
 
USNESENÍ 18/09: 
SR ČVS: 
a) Schvaluje záměr vytvoření oddílu BV pod Tělovýchovnou jednotou ASC Dukla Praha, z.s.. 
b) Ukládá manažerovi RD mužů předložit agendu přípravy tohoto projektu. 

T: 01.05.2018                             Z: J. DUMEK 
 
19/09 Jmenování členů realizačního týmu RD juniorů 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování P. Klára asistentem trenéra RD juniorů; 
- Návrh na jmenování D. Červenky masérem RD juniorů; 

Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda. 
 
USNESENÍ 19/09: 
SR ČVS: 
a) Bere na vědomí rezignaci Jakuba Salona na funkci asistenta trenéra RD juniorů (ročník 

1999/2000). 
b) Jmenuje Petra Klára asistentem trenéra RD juniorů (ročník 1999/2000). 
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c) Jmenuje Daniela Červenku masérem RD juniorů (ročník 1999/2000). 
 
20/09 Jmenování trenéra 
Písemný materiál: 

- Návrh na jmenování trenéra II. třídy; 
Písemný materiál přednesl a okomentoval P. Juda. 
 
USNESENÍ 20/09: 
SR ČVS: 
a) Na návrh Úseku mládeže a vzdělávání ČVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení 

a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.1, písm. d) po splnění 
všech podmínek stanovených prováděcím předpisem „Školení trenérů v ČVS“, dle článku 
1, odst. 4.2. jmenuje Radomíra Vinklera trenérem II. třídy. 

 
21/09 Jmenování členů OV mezinárodních akcí 
Písemný materiál: 

- Návrh na členů OV Evropské ligy mužů a žen 2018; 
- Návrh na jmenování členů OV Final Four Evropské ligy mužů 2018 

Písemný materiál přednesl a okomentoval M. Pakosta. 
 
USNESENÍ 21/09: 
SR ČVS: 
a) Jmenuje členy organizačního výboru Evropské ligy mužů a žen: 

- Milan LABAŠTA – Předseda OV, Finance 
- Martin GERŽA – Místopředseda OV 
- Ivan IRO –Soutěžní ředitel 
- Eva BAUEROVÁ – Manažerka pro ubytování a stravu 
- Dušan GERŽA – Manažer pro SH 
- Lukáš KOZÁČEK – Manažer pro press a marketing a akreditace 

b) Jmenuje členy organizačního výboru Final Four Evropské ligy mužů: 
- Milan LABAŠTA – Předseda OV, Finance 
- Martin GERŽA – Místopředseda OV 
- Jan MERUNA – Místopředseda OV, místní personál 
- Ivan IRO –Soutěžní ředitel 
- Eva BAUEROVÁ – Manažerka pro ubytování a stravu 
- Dušan GERŽA – Manažer pro SH 
- Stanislav VILÍMEK – Manažer doprava 
- Lukáš KOZÁČEK – Manažer pro press a marketing a akreditace 

 
5. Informace: 
A) Mezinárodní informace – usnesení a-e 
B) Ostatní informace, aktuální informace, různé: 

a) Podpora M-ČR mladších žáků – usnesení f 
b) Jmenování koordinátorů dívčích složek – usnesení g-h 
c) Podnět P. Voseckého – usnesení i-j 
d) Dopis zástupců sportovních svazů předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi – usnesení 

k 
e) Definice priorit v oblasti investic do infrastruktury – usnesení l 
f) Informace z ČOV – usnesení m 
g) Informace z MŠMT a AŠSK – usnesení n 
h) Návrh na jmenování asistenta trenéra RD mužů v beachvolejbalu – usnesení o 

 
USNESENÍ 22/09: 
SR ČVS: 
a) Bere předložené informace na vědomí. 
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b) Schvaluje účast M. Pakosty na ME ve snowvolejbalu v termínu 21.-25.03.2018 
ve Wagreinu (AUT). ČVS hradí cestovné, ubytování, zahraniční stravné a kapesné. 

c) Schvaluje účast M. Pakosty na jednání na FIVB v termínu 28.02.2018 v Lausanne (SUI). 
ČVS hradí letenku, zahraniční stravné a kapesné. 

d) Schvaluje seznam Supervizorů CEV pro pohárové soutěže CEV v soutěžním období 
2018/2019 v následujícím složení: 
 Dušan GERŽA 
 Martin HUDÍK 
 Ivan IRO 
 Milan LABAŠTA 
 Zdeněk ŠKODA 

e) Ukládá předsedovi ČVS zaslat poděkování J. Gottwaldovi, J. Krskovi a J. Švejdovi za 
dosavadní působení ve funkci Supervizora CEV s vysvětlením důvodu jejich nezařazení 
na tuto listinu pro další soutěžní období. 

T: 21.03.2018     Z: M. PAKOSTA 
f) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS projednat žádost oddílu Volleyball Nymburk z.s. 

s ÚMV ČVS. 
T: 21.03.2018     Z: M. LABAŠTA 

g) Jmenuje Janu MITAČOVOU koordinátorem dívčích složek v rámci dotačních programů 
(SCM, SpS) a pověřuje ji vedením reprezentačního družstva dívek lvíčat ročník 
2004/2005. 

h) Jmenuje Stanislava MITAČE koordinátorem reprezentačních družstev dívčích složek. 
i) Bere na vědomí podnět P. Voseckého 
j) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS zajistit včasné uveřejňování zápisů odborných komisí 

v souladu s usnesením SR ČVS ze dne 11.10.2017 a se směrnicí ČVS č. 22/2013 Statut 
odborných komisí ČVS článku 5, odst. 1.6. 

T: trvale     Z: M. LABAŠTA 
k) Schvaluje signaci předsedy ČVS pod dopis adresovaný předsedovi Vlády ČR Andreji 

Babišovi žádající navýšení rozpočtu v oblasti sportu. 
l) Bere na vědomí nutnost stanovení priorit v oblasti investic do infrastruktury pro potřeby 

MŠMT.  
m) Schvaluje podporu A. Károlyho do funkce ombudsmana ČOV a P. Dittricha do funkce 

předsedy RK ČOV a J. Adama do funkce člena RK ČOV. 
n) Ustavuje pracovní komisi zaměřenou na aktivity vedoucí ke spolupráci s AŠSK a školami 

na 1. stupni ve složení V. Mařík, Z. Haník, M. Pakosta, M. Provazník.  
o) Jmenuje M. Hadravu asistentem trenéra RD mužů v beachvolejbalu. 
 
6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání: 
Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne 10.04.2018 (úterý) v 10:00 hod. ve Zlíně. Program 
zasedání bude uveden v pozvánce. 
 
Zapsal: I. Iro 


