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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 
 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 7/2014 ze dne 6. dubna 2014

 

 
1.  Rozpis okresních soutěží „Letní pohár minivolejbalu mladšího žactva“ 
     soutěžní ročník 2013 - 2014 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2014  je uveden rozpis okresních soutěží 
„Letní pohár minivolejbalu mladšího žactva“ soutěžní ročník 2013 - 2014. 

 
2.  Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních přeborech  
     Frýdek-Místek dospělých 
 

 Bodem 7, v příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012  ze dne 26. července 2012 byl 
vydán „Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních soutěžích Frýdek-Místek 
dospělých“. 
 

 V soutěžním roce 2013/2014 byl tento metodický pokyn zpracovaný předsedou KR OVS poprvé 
zařazen do rozpisu okresního přeboru Frýdek-Místek dospělých jako jeho příloha č. 10. 
 

Tento „Rozpis okresního přeboru Frýdek-Místek 2013 - 2014 dospělých“ byl vydán bodem 5, 
v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2014 ze dne 19. srpna 2014. 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2014 je uveden upravený 
„Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních přeborech Frýdek-Místek 
dospělých“. 
 

 Tímto se ruší „Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních soutěžích 
Frýdek-Místek dospělých“ uvedený bodem 7, v příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 8/2012 ze dne 26. července 2012. 
 

Zároveň se tímto upravuje příloha č. 10 „Rozpisu soutěže okresního přeboru Frýdek-Místek dospělých 
2013/2014“. 

 
3. Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2014 
 

 Bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 21/2013 ze dne 30. prosince 2013 byla sdělena 
„Vyhláška MPSV ČR č. 435/2013 Sb. ze dne 16. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních náhrad“. 
 

 Bodem 1, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2014  byla uvedena příloha č. 3 
„Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2014“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 09/2011 
„Účtování a inventarizace v ČVS“ - účinnost od 1. ledna 2014. 
 

 Tyto „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2014“ byly dne 3. března 2014 opětovně vydány na webových 
stránkách ČVS, které jsou beze změn. 
 

V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2014  je uvedena příloha č. 3 
„Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2014“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 09/2011 
„Účtování a inventarizace v ČVS“ - účinnost od 1. ledna 2014. 
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Přílohy: 
 

č. 1 : Rozpis okresních soutěží „Letní pohár minivolejbalu mladšího žactva“ 
         soutěžní ročník 2013 - 2014 (4 stránky) 
 

č. 2 : Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních soutěžích Frýdek-Místek  
         dospělých (1 stránka) 
 

č. 3 : Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2014 (2 stránky) 

 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 
 


