
Z á p i s č. 4/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 25. října 2017 v Praze 

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

Program: 
1) Beachvolejbalové směrnice 
2) Hospodářské (ekonomické) směrnice 
3) Směrnice Organizační řád sekretariátu ČVS 
4) Směrnice Statut Asociace trenérů volejbalu ČVS 
 
 
1) Beachvolejbalové směrnice 
LK projednala návrhy následujících beachvolejbalových směrnic připravené O. Vlčkem, 
vedoucím ÚBV a J. Dumkem: změna směrnice Statut Sportovních středisek beachvolejbalu, 
změna směrnice Reprezentant ČR v beachvolejbalu, nová směrnice Statut vrcholových center 
beachvolejbalu. Uvedené směrnice na základě připomínek členů LK dopracuje J. Sloup. Na 
základě doplněných ustanovení LK navrhuje přejmenovat směrnici Reprezentant ČR 
v beachvolejbalu na Reprezentace ČR v beachvolejbalu. 
Dopracované směrnice zašle do 29.10.2017 J. Sloup členům LK k případným připomínkám a 
následně je předloží k projednání ve SR ČVS. 
 
2) Hospodářské (ekonomické) směrnice 
Generální sekretář ČVS M. Labašta předložil LK návrh 3 ekonomických směrnic: Hospodaření 
s majetkem ČVS, Směrnice o účtování v ČVS, Inventarizace v ČVS. Dále avizoval, že přibydou 
ještě 1 až 2 ekonomické směrnice (Oběh dokladů v ČVS atd.). Ke každé směrnici bude 
vypracován prováděcí předpis. Ekonomické směrnice zastřeší směrnice o hospodaření v ČVS. 
Dle vyjádření M. Labašty by ekonomické směrnice měly být platné pro všechny složky ČVS, 
včetně pobočných spolků. M. Labašta dále vysvětlil, proč je potřebné, aby směrnice byly 
účinné od začátku roku 2018, směrnice týkající se inventarizace již před koncem roku 2017. 
Dále navrhuje zneplatnit některá ustanovení současné směrnice Hospodaření a účtování 
v ČVS (návrh zašle LK do konce týdne, tj. do 29.10.2017). Navrhuje, aby výbor ČVS dal 
zmocnění SR ČVS schválit připravované a ještě nedokončené ekonomické směrnice. 
LK obdržela návrhy výše uvedených 3 směrnic dva dny před svým jednáním. Členové LK 
nedokáží vzhledem ke krátké lhůtě fundovaně posoudit navržené směrnice. Návrhy směrnic 
obsahují výhradně ustanovení týkající se „centra ČVS“. Pokud by se měly týkat i KVS, OVS a 
asociací, je třeba některá ustanovení dopracovat. Dalším nedostatkem je neexistence 
avizované zastřešující hospodářské směrnice, což rovněž znemožňuje objektivní posouzení 
předložených směrnic. 
LK navrhuje pro příští rok (2018) připravit výše uvedené 3 ekonomické směrnice jako jeden 
prováděcí předpis, který schválí v prosinci 2017 pro rok 2018 SR ČVS. Současná směrnice 
Hospodaření a účtování v ČVS s tím navíc počítá ve svém ustanovení v čl. 1, odst. 6 (Postup 
při účtování a evidenci majetku je dán prováděcím předpisem "Účtování a inventarizace 
v ČVS", který je každoročně aktualizován a schvalován správní radou ČVS pro příslušné účetní 
období.) A během roku 2018 doporučuje LK kompletně hospodářské (ekonomické) 
směrnice předělat.  



 
3) Směrnice Organizační řád sekretariátu ČVS 
LK projednala návrh směrnice Organizační řád sekretariátu ČVS připravený generálním 
sekretářem ČVS M. Labaštou, který členům LK přednesl, kdo ze zaměstnanců ČV je členem 
sekretariátu ČVS. 
Na základě připomínek členů LK dopracují Organizační řád sekretariátu ČVS (včetně 
přepracování do legislativní podoby) společně V. Tabara a J. Sloup, který jej následně je 
předloží k projednání ve SR ČVS. 
 
4) Směrnice Statut Asociace trenérů volejbalu ČVS 
LK projednala návrh směrnice připravený P. Judou. Členové LK navrhují vypustit ustanovení o 
zastoupení asociace na konferenci. Dále členové LK poukázali na některá chybějící 
ustanovení týkající se zejména členství (přijetí člena, evidence členů, zánik členství), rady 
asociace (četnost jednání, kdo jednání svolává, jak rozhoduje, pořizování zápisu z jednání 
atd.) a hospodaření asociace (odpovědnost za čerpání rozpočtu asociace, finanční operace 
asociace, pokladna, doklady atd.). 
Připomínky LK včetně navržených úprav zašle P. Judovi J. Sloup. 
 
 
 
Na příštím zasedání LK budou projednány připomínky k návrhu stanov ČVS. 
Termín bude dohodnut dodatečně. 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


