
Z á p i s č. 7/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 29. listopadu 2017 v Praze 

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

Program: 
1) Stanovy ČVS – příprava návrhu pro 2. kolo připomínkového řízení 
2) Směrnice Statut Asociace trenérů v ČVS 
 
 
1) Stanovy ČVS – příprava návrhu pro 2. kolo připomínkového řízení 
Návrh pro 2. kolo připomínkového řízení připravil na základě předchozích jednání J. Sloup. 
LK provedla upřesnění některých ustanovení. 
Dále LK navrhla:  
a) Licenční příspěvky nahradit členskými příspěvky. Směrnici Licenční příspěvky v ČVS 
přejmenovat na Členské příspěvky v ČVS a po schválení stanov provést příslušné úpravy ve 
všech směrnicích a předpisech. 
b) Upřesnit, že materiály na valnou hromadu ČVS se posílají předem v přiměřené lhůtě, 
nejpozději však 10 dnů předem. 
c) Upřesnit, že členy výboru ČVS za asociace volí valná hromada ČVS z kandidátů 
navržených asociacemi. 
d) Aby valná hromada volila OVS pouze orgány OVS, tj. výbor OVS a kontrolní a revizní 
komisi OVS. Výbor OVS pak volí delegáty na valnou hromadu KVS a navrhuje kandidáty do 
výboru KVS.  
e) LK nedoporučuje rozšířit definici asociace tak, že asociace je zájmové sdružení skupin, 
orgánů a členů ČVS …. Považuje tuto definice za příliš obecnou. 
f) Z přechodných ustanovení vypustit odstavec týkající se skutečnosti, že nebyl na 1. valné 
hromadě ČVS zvolen předseda ani místopředseda.  
I kdyby nebyl zvolen žádný předseda, jsou zvoleni alespoň nějací členové výboru ČVS a ti 
volí mezi sebou místopředsedu, který pak může zastupovat ČVS společně s generálním 
sekretářem 
g) Z přechodných ustanovení vypustit ustanovení o dočasné platnosti směrnic a prováděcích 
předpisů v přiměřeném rozsahu.  
LK předpokládá se, že v období od schválení stanov do nabytí jejich účinnosti budou 
upraveny všechny směrnice a předpisy s účinností od 1.11.2020. Pokud by se něco nestihlo, 
může zasáhnout současný výbor ČVS, který bude ještě funkční. 
 
LK projednala návrh J. Kmoníčka, zda dát do stanov jako povinnost „zřízení KVS jako 
pobočného spolku ČVS“ a jako možnost „zřízení OVS jako pobočného spolku“ bez jasného 
závěru. 
 
Konečný návrh nových stanov pro 2. kolo připomínkového řízení i s komentářem 
připraví J. Sloup a nechá je nejpozději 1.12.2017 zveřejnit na WEBu ČVS a rozeslat 
krajským volejbalovým svazům a asociacím. 
 
 
  



2) Směrnice Statut Asociace trenérů v ČVS 
LK projednala návrh směrnice Statut Asociace trenérů ČVS a provedla úpravy zejména dle 
návrhů P. Sedlatého a V. Tabary.  
P. Sedlatý doplní do vzoru přihlášky příslušná ustanovení týkající se souhlasu s nakládáním 
a zpracováním osobních údajů. 
Konečnou verzi k projednání ve správní radě připraví J. Sloup. 
 
 
Příští jednání LK: leden 2018 (termín bude upřesněn)  
Program: Zpracování připomínek z 2. kola připomínkového řízení ke stanovám. 
 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


