
Z á p i s č. 3/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 27. září 2017 v Praze 

       =============================================================================== 
Přítomni: M. Doleček, J. Kmoníček, P. Sedlatý, V. Tabara, R. Wiesner, J. Sloup 
Host: M. Pakosta 
 

Program: 
1) Stanovy ČVS 2018 
2) Úkol ze SR ČVS – usnesení SR 28/03 t), u), v) 
3) Příprava zasedání výboru ČVS 
4) Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS 
5) Etický kodex ČVS a související směrnice a předpisy 
6) Beachvolejbalové směrnice  
7) Statut Asociace trenérů beachvolejbalu  
 
 
1) Stanovy ČVS 2018 
Pracovní komise SR ke stanovám navrhla snížit počet účastníků valné hromady ČVS zvýšením 
kvóty pro jednoho delegáta za KVS dle uhrazených LP z 300 na 500 s tím, že minimální počet 
jsou dva delegáti za KVS. 
S touto úpravou předloží LK návrh stanov k připomínkovému řízení. Z důvodu posunutí data 
vyhlášení připomínkového řízení, dochází i k odpovídající úpravě jeho harmonogramu.   
Návrh stanov včetně vyhlášení připomínkového řízení předá j. Sloup na sekretariát ČVS 
k rozeslání KVS, asociacím a k zveřejnění na WEBu ČVS. 
 
2) Úkol ze SR ČVS – usnesení SR 28/03 t), u), v) 
28/03 u) Stanovisko LK: 
SR nemůže rozhodovat proti ustanovení předpisu, i když jej sama schvaluje, aniž by předpis 
před tím změnila. O záležitostech, které předpis neřeší, může rozhodovat, pokud nejsou ve 
výlučné pravomoci konference ČVS nebo výboru ČVS (viz čl. 9, odst. 5b) stanov ČVS.  
Jestliže osoba nevyužila právo získat určité oprávnění (kvalifikaci trenéra) podle platného 
znění předpisu (alespoň nepožádala o udělení kvalifikace trenéra), nemůže již toto oprávnění 
dodatečně získat podle již zrušených ustanovení. 
28/03 v) 
LK má za to, že toto nepřísluší do její kompetence. LK se ale domnívá, že nelze po tak dlouhé 
době jmenovaným kvalifikaci odebrat.    
28/03 t) 
LK se k uvedenému vyjádří na svém příštím zasedání po prostudování předpisů ve znění 
platném v době udělení kvalifikace SR ČVS. 
V, Tabara zašle členům LK směrnici 08/2011 "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 
školitelů v ČVS“ a její prováděcí předpis "Školení trenérů v ČVS" ve znění platném v době 
udělení kvalifikace trenéra.  
 
3) Příprava zasedání výboru ČVS 
LK vzala na vědomí návrh programu 2. zasedání výboru ČVS vypracovaný I. Irem a připravila 
návrh jednacího řádu 2. zasedání ČVS. Obojí předloží k projednání ve SR J. Sloup.  
 
 



4) Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS 
LK projednala návrh směrnice (připravil P. Sedlatý, do formátu směrnice upravil V. Tabara). 
Po úpravě ustanovení týkajících se výboru ČVS, předloží návrh směrnice k projednání ve SR 
J. Sloup 
 
5) Etický kodex ČVS a související směrnice a předpisy 
LK projednala návrh Etického kodexu připravený J. Popelkou a legislativně upravený 
V. Tabarou. LK upravila ustanovení článku 1, odst. 9 návrhu. LK vypustila z návrhu této 
směrnice ustanovení čl. 3, odst. 2 týkající se přílohy č. 9 prováděcího předpisu „Skolení 
trenérů v ČVS“- 
LK projednala úpravy Disciplinárního řádu související s etickým kodexem, zavedení trestu 
„veřejná omluva“, doplnění článku „účastníci řízení“ a náhrady pojmu „provinilý“ pojmem 
„podezřelý“. Definici pojmu „podezřelý“ připraví M. Doleček (do 2.10.2018). 
LK navrhla vypustit s prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS přílohu č. 9 „Etický kodex 
trenéra ‚CVS“ a všechny odkazy na ni. 
Konečný návrh směrnice Etický kodex ČVS, změny směrnice Disciplinární řád volejbalu a 
změny prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS předloží k projednání ve SR J. Sloup 
 
6) Beachvolejbalové směrnice  
Projednání návrhů beachvolejbalových směrnic připravených O. Vlčkem, vedoucím ÚBV a 
J. Dumkem projedná LK na svém příštím zasedání. 
 
7) Statut Asociace trenérů beachvolejbalu  
LK požádala předsedu ČVS M- Pakostu, aby úmysl založit Asociace trenérů volejbalu 
projednal ve SR. Na základě vyjádření SR projedná LK návrh Statutu Asociace trenérů 
volejbalu připravený P. Judou na svém příštím zasedání. 
 
 
Příští zasedání LK: středa 25.10.2017 v 10 hodin v zasedací místnosti ČVS 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


