
Z á p i s č. 2/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 31. srpna 2017 v Praze 

       =============================================================================== 
Přítomni:      M. Doleček, J. Kmoníček, P. Sedlatý, V. Tabara, J. Sloup 
 

Program: 
1) Stanovy ČVS 2018 
2) Etický kodex ČVS 
3) Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS 
4) Žádost J. Popelky o výklad stanov a směrnic v souvislosti se zápisem ze správní rady  
 
 
1) Stanovy ČVS 2018 
LK připravila návrh stanov ČVS „2018“ k předložení na jednání SR ČVS a následně 
k připomínkovému řízení. 
Projednané úpravy zapracuje do návrhu stanov J. Sloup a zašle 1.9. členům LK k posouzení. 
Členové LK zašlou své případné připomínky do 4.9.2017. 
Návrh stanov včetně návrhu vyhlášené připomínkového řízení předloží na jednání SR ČVS 
J. Sloup 
 
2) Etický kodex ČVS 
LK projednala návrh Etického kodexu připravený J. Popelkou a legislativně upravený V. 
Tabarou.  
LK doporučuje upravit ustanovení článku 10, odst. 9 návrhu (tj. odst. 8 zásad připravených J. 
Popelkou): „Nenabízet, nevyžadovat nebo nepřijmout jakoukoliv formu odměny nebo 
provize, skryté výhody nebo služby jakékoliv povahy.”  
J. Popelku bude informovat J. Sloup 
 
3) Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS 
LK projednala návrh připravený P. Sedlatým. P. Sedlatý zapracuje připomínky LK do návrhu 
předloží na příští jednání LK. Do formátu směrnice upraví V. Tabara. 
 
4) Žádost J. Popelky o výklad stanov a směrnic v souvislosti se zápisem ze správní rady  
c) Body předkládané komisemi 
LK konstatuje, že materiály na SR ČVS předkládali předsedové komisí, kteří již byli jmenováni. 
Skutečnost, že nebyli jmenováni další členové komisí, nezneplatňuje rozhodnutí SR ČVS 
v uvedených bodech 09/02, 13/02, 14/02, 15/02, 16/02, 17/02. 
 
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. 
 
 
Příští zasedání LK: středa 27.9.2017 v 10 hodin v zasedací místnosti ČVS 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


