
Z á p i s č. 1/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 17. srpna 2017 v Praze 

       =============================================================================== 
Přítomni:      J. Kmoníček, P. Sedlatý, V. Tabara, J. Sloup 
Omluven:     M. Doleček 
Hosté:           M. Pakosta, J. Popelka 
 

Program: 
1) Připomínkové řízení ke stanovám ČVS 
2) Etický kodex ČVS 
3) Žádost J. Popelky o výklad stanov a směrnic v souvislosti se zápisem ze správní rady  
4) Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS 
5) Směrnice Organizační řád sekretariátu ČVS 
6) Směrnice Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu 
7) Směrnice Reprezentant ČR v beachvolebalu  
8) Směrnice Statut odborných komisí  
9) Statut Asociace trenérů volejbalu  
10) Rozšíření legislativní komise  
11) Různé  
 
1) Připomínkové řízení ke stanovám ČVS 
LK projednala harmonogram připomínkového řízení ke stanovám ČVS 2018: 
a) 13.9.2017 – vyhlášení připomínkového řízení – zasedání SR ČVS 
b) do 15.10.2017 – první kolo připomínkového řízení 
c) do 15.11.2017 – LK zpracuje  připomínky z 1. kola 
d) do 15.122017 – 2. kolo připomínkového řízení 
e) do 15.1.2018 – vypracování návrhu nových stanov 
Základem pro připomínkové řízení bude tzv. varianta 2 stanov ČVS. 
Variantu 2 stanov připraví k projednání v LK J. Sloup. 
Na příštím jednání LK bude stanoven konečný návrh stanov 2018 pro připomínkové řízení. 
J. Kmoníček upozornil, že ve stanovách ČVS není řešeno organizační zařazení OVS v případě, 
že KVS získá právní subjektivitu. 
 
2) Etický kodex ČVS 
LK projednala návrh Etického kodexu připravený J. Popelkou (za účasti autora), který 
vycházel z Etického kodexu Mezinárodního olympijského výboru. 
LK navrhuje, aby Etický kodex ČVS platil pro všechny členy ČVS a byl jediným etickým 
kodexem v ČVS, tj. aby nahradil i současný Etický kodex trenéra ČVS. 
LK dále navrhuje, aby Etický kodex ČVS byl samostatným dokumentem, další směrnice např. 
Disciplinární řád volejbalu se na něj budou odkazovat. 
LK doporučuje, aby Etický kodex ČVS byl pro členy ČVS co nejsrozumitelnější, a navrhuje, aby 
příkladem pro Etický kodex ČVS byl Etický kodex Českého olympijského výboru.  
J. Popelka připraví ve spolupráci s V. Tabarou na příští jednání LK nový návrh Etického 
kodexu. 
 
3) Žádost J. Popelky o výklad stanov a směrnic v souvislosti se zápisem ze správní rady  
a) Změna termínu úkolu výboru 



LK konstatuje, že záležitost změny termínu úkolu z výboru ČVS ze strany SR ČVS by měla být 
posouzena výborem ČVS na jeho zasedání (při kontrole úkolů). 
b) Překládající na správní radu  
LK prověří směrnici Organizační řád SR ČVS, zda není nutné tuto směrnici upravit. 
c) Body předkládané komisemi 
LK neměla k projednání dostatečné podklady (zápisy ze správní rady). LK projedná na příštím 
zasedání. 
 
4) Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS 
LK se dohodla, že záležitost, které lze projednat per rollam nebudou nijak vymezeny. 
Vzorový návrh pro hlasování per rollam připraví na příští zasedání LK P. Sedlatý. 
 
5) Směrnice Organizační řád sekretariátu ČVS 
LK očekává podklady od generálního sekretáře ČVS po jejich projednání ve SR ČVS 
 
6) Směrnice Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu 
Návrh připravený M. Léblem projednala minulá komise LK. Chybí příloha č. 1 Smluvní 
požadavky VSCB, kterou má připravit úsek beachvolejbalu. 
Návrh směrnice včetně přípravy přílohy č. 1 projedná s vedoucím úseku beachvolejbalu 
O. Vlčkem J. Sloup. 
 
7) Směrnice Reprezentant ČR v beachvolebalu  
Návrh úprav směrnice připravil J. Dumek. 
Navržené úpravy projedná s vedoucím úseku beachvolejbalu O. Vlčkem J. Sloup. 
 
8) Směrnice Statut odborných komisí  
LK schválila návrh na úpravu směrnice předložený předsedou RMK V. Tabarou. 
Předseda RM P. Juda avizoval předložit za RM návrhy na úpravu směrnice. Po projednání 
návrhů RM připraví LK změnu směrnice k projednání ve SR ČVS. 
 
9) Statut Asociace trenérů volejbalu  
Návrh připravil P. Juda. LK projedná na svém příštím zasedání. 
 
10) Rozšíření legislativní komise  
Předseda LK obdržel od předsedy ČVS dva návrhy na rozšíření LK 
a) o Petra Voseckého (návrh podal předseda KVS Praha) 
b) o Richarda Wiesnera (Jihomoravský KVS)   
Předseda LK předloží návrh na rozšíření komise na nejbližší zasedání SR ČVS. 
 
11) Různé  
V. Tabara avizoval úpravy RŘV a PŘV – omezit pouze na elektronické vyřizování ve VIS. 
J. Kmoníček poukázal na přehledné verzování dokumentů. 
 
Příští zasedání LK: čtvrtek 31.8.2017 v 10 hodin v zasedací místnosti ČVS 
Další avizované zasedání LK: v posledním zářijovém týdnu. 
 
Zapsal: J. Sloup 


