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Zpravodaj č. 2/2015 ze dne 2. dubna 2015 
 
1. Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2015 
 

 Bodem 1 zpravodaje č. 1/2015 ze dne 2. ledna 2015 byla sdělena „Vyhláška MPSV ČR č. 328/2014 
Sb. ze dne 16. prosince 2014 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad“ (částka 131/2014). 
 

 Na 18. zasedání správní rady ČVS konaném dne 13. ledna 2015 v Praze byla schválena 
 

- příloha č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2015“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 09/2011  
  „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinnosti od 1. ledna 2015.    
 

 V příloze č. 1 zpravodaje č. 2/2015  je uvedena příloha č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2015“ 
k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ 
- účinná od 1. ledna 2015. 
 

 Zároveň tímto se 
 

- upravuje bod 1, ruší se příloha č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2014 
   ze dne 17. ledna 2014, 
 

- upravuje se bod 3, ruší se příloha č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2014 
   ze dne 6. dubna 2014. 

 
2. Změny pravidel volejbalu - doplnění 
 

 V bodu 3 zpravodaje č. 23/2014 ze dne 8. prosince 2014 byly informativně sděleny změny pravidel 
volejbalu vstupující v platnost tři měsíce po skončení 34. kongresu FIVB.  
 

 Na 17. zasedání správní rady ČVS konaném dne 10. prosince 2014 v Praze bylo schváleno uplatnění 
změn pravidel volejbalu schválených 34. kongresem FIVB v plném rozsahu od 1. července 2015. 
 

 Na 20. zasedání správní rady ČVS konaném dne 11. března 2015 v Praze byly schváleny změny 
pravidel volejbalu v předloženém rozsahu v soutěžích ČVS s platností od 1. července 2015 a bylo 
uloženo KR ČVS zpracovat nové znění pravidel do „Pravidel volejbalu“ a zveřejnit je na webových 
stránkách ČVS. 
 

 Na 11. zasedání KR ČVS konaném dne 13. a 15. března 2015 v Hradci Králové byly potvrzeny 
formou per rollam změny pravidel volejbalu - porovnání. 
 

 Zároveň KR ČVS do 30. dubna 2015 připraví úplné znění pravidel a zveřejní na webových stránkách 
ČVS. 
 

 Porovnání změn s předchozí verzí byly dne 25. března 2015 uvedeny na webových stránkách ČVS 
a zároveň jsou uvedeny v příloze č. 2 zpravodaje. 
 

 V soutěžích Evropské volejbalové federace (CEV) bylo dne 18. prosince 2014 schváleno uplatnění 
změn pravidel volejbalu a beachvolejbalu od 1. května 2015 
(zasláno národním federacím 16. prosince 2014).  
 

 Tímto změny pravidel volejbalu jsou platné od 1. července 2015 ve všech mistrovských 
i nemistrovských utkáních okresních soutěží Frýdek-Místek. 
 

V příloze č. 2 zpravodaje č. 2/2015  jsou uvedeny 
„Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014“, které byly vydány KR ČVS. 

 
3. Školení rozhodčích I. a II. třídy v roce 2015 organizované KR ČVS 
 

V bodu 3 zpravodaje č. 1/2015 bylo uvedeno pořádání školení rozhodčích volejbalu I. a II. třídy 
organizované KR ČVS v Hradci Králové ve dnech 13. - 16. března 2015 při Českém poháru žáků. 
 

 Bylo z 19 vyškoleno 18 rozhodčích I. třídy, 3 rozhodčí II. třídy, z MS kraje nebyla účast. 
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4. Konání 5. zasedání výboru ČVS 
 

 Na 18. zasedání správní rady ČVS konaném dne 13. ledna 2015 byl schválen termín konání 
5. zasedání výboru ČVS na 17. května 2015. 
 

 Na 20. zasedání správní rady ČVS konaném dne 11. března 2015 bylo dle stanov ČVS svoláno 
5. zasedání výboru ČVS na 17. května 2015. 

 
5. Úrazové pojištění členů ČVS v roce 2015 
 

 Úrazové pojištění členů ČUS (to znamená i ČVS) je pro rok 2015 opět uzavřeno s pojišťovnou 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
 

 Škodné události (úrazy) se uplatňuji dle smlouvy č. 1310000010 Pojišťovny VZP a.s. na formulářích, 
které si vytisknete z internetové stránky pojišťovny. 

 
6. Školení rozhodčích III. třídy v roce 2015 
 

 Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje oznamuje pořádání školení rozhodčích III. třídy, které 
se uskuteční ve dnech: 
 

- teoretická část 22 (23) - 24. května 2015, 
 

- praktická část 6. června 2015. 
 

 Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího jsou dány směrnicí ČVS 08/2011 "Školení a jmenování 
trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS" a její prováděcím předpisem "Školení rozhodčích a školitelů 
v ČVS" (III. třída - věk minimálně 16 let). 
 

 Absolutoriem tohoto školení získáváte: 
 

- III. třída - právo řídit utkání soutěží řízených OVS, MěVS a KVS, 
                 vyjma mladší 18-ti let má právo řídit pouze utkání soutěží mládeže řízených OVS, MěVS 
                 a KVS, a to vždy tak, aby jimi řízená utkání kategorie mládeže byla vždy věkově nižší, 
                 než je jeho kategorie. 
 

 Výše školného závisí na počtu účastníků (III. třída cca 1000,- Kč). 
 

 Komise rozhodčích MS KVS vás tímto také žádá o zprostředkování nabídky tohoto školení ve vašich 
družstvech, oddílech a dalším i nevolejbalovém okolí. KR MS KVS bude ráda, když této prosbě 
vyhovíte a přispějete tak dobré věci, ve prospěch nás všech, co jim leží osud volejbalu na srdci. 
 

 V případě vážného zájmu neprodleně kontaktujte předsedu KR MS KVS Ing. Jan Slezák na mailové 
adrese komise.rozhodcich@seznam.cz a předsedu KR OVS - Radim Labuda. 

 
7. Opatření ve VIS 
 

 Na 20. zasedání správní rady ČVS konaném dne 11. března 2015 v Praze dle návrhu legislativní 
komise ČVS bylo schváleno zavedení preventivního opatření ve VIS k upozornění konce platnosti 
člena ČVS.  
Zároveň byla jmenována pracovní skupina k prozkoumání problematiky zrušení tisku průkazů ČVS. 

 
Přílohy: 
 

č. 1: Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2015 (2 stránky) 
 

č. 2: Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (5 stránek) 

 
Bez rozdělovníku. 
 
                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 
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