
Z á p i s č. 10/2018 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 29. března 2018 v Praze 

       =============================================================================== 

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

Program: 
1) Směrnice Licenční příspěvky v ČVS 
2) Směrnice Statut Asociace volejbalových deblů 
3) Přílohy ke Statutům SpSB a VSCB 
4) Hostování v beachvolejbale 
 
 
1) Směrnice Licenční příspěvky v ČVS 
LK připravila směrnici do konečné podoby k projednání ve SR ČVS, mj. i na základě podkladů 
od hospodářské komise. V souvislosti s tím LK navrhla i úpravu odst. 2 v čl. 1 směrnice 
Financování krajských volejbalových svazů. 
Změny směrnice Licenční příspěvky v ČVS a Financování krajských volejbalových svazů 
předloží předseda LK k projednání ve SR ČVS. 
 

2) Směrnice Statut Asociace volejbalových deblů 
Předseda LK dosud neobdržel stanovisko k návrhu od AVD.  
Další projednávání směrnice bylo odloženo. 
 
3) Přílohy ke Statutům SpSB a VSCB 
Předseda LK obdržel ze SR ČVS úkol: 
„Předložit návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky SpSB ke směrnici č. 20/2015 Statut 
sportovních středisek beachvolejbalu a návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky VSCB ke 
směrnici č. 520/2015 Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu na 3. zasedání 
výboru ČVS.“ 
LK projednala návrhy na úpravu příloh 1 „Smluvní požadavky …“ a příloh č. 2 „Bodované 
požadavky …“ obou statutů připravené úsekem beachvolejbalu ČVS.  
LK konstatuje, že návrh obsahuje některé nejasnosti (koordinátor mládeže x koordinátor 
beachvolejbalu, vyhodnocení bodových kritérií, metodika na přepočet dosažených bodů na 
poskytnuté finanční prostředky, chybějící sazebník při neplnění požadavků). 
Dále LK upozornila, že přílohy k uvedeným statutům schvaluje SR ČVS a není třeba je 
předkládat ke schválení výboru ČVS. 
Předseda LK projedná připomínky LK s vedoucím ÚBV ČVS p. Vlčkem.  
 

4) Hostování v beachvolejbale 
LK diskutovala možnost zavedení nové kategorie „Hostování v beachvolejbale“ a zapracovat 
ji do Přestupního řádu volejbalu od 1.1.2018. Hostování v beachvolejbale by hráčům 
umožnilo hostovat za oddíl startovat v týmových beachvolejbalových soutěžích a bylo by 
plně odděleno od současného hostování.  
Předseda LK projedná případnou možnost technického řešení s programátorem VIS. 
 

 
Zapsal: J. Sloup 


