
Z á p i s č. 11/2018 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 29. března 2018 v Praze 

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

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

Program: 
1) Směrnice Statut odborných komisí ČVS 
2) Smluvní a bodované požadavky SpS a SCM 
3) Prováděcí předpis Školení trenérů v ČVS 
4) Žádost komise pro revitalizaci VIS 
5) Revize směrnic ČVS 
 
1) Směrnice Statut odborných komisí ČVS 
LK projednala návrhy na úpravu zaslané P. Judou, vedoucím úseku mládeže a vzdělávání 
(ÚMV). Úpravy se týkají vyčlenění trenérsko-metodické komise (TMK) mimo radu mládeže 
(RM) a úprava úkolů RM, TMK i ÚMV. 
Předseda LK projedná nejasnosti a zejména úlohu a zodpovědnost ÚMV za výběr hlavních 
trenérů a realizačních týmů reprezentačních družstev s P. Judou. 
LK doporučuje v příštím období aktualizovat činnost dalších odborných komisí a zejména 
vyjasnit úlohu „Pracovní komise ČVS“ a její začlenění do směrnice. 
 

2) Smluvní a bodované požadavky SpS a SCM 
(Přílohy č. 1 a 2 ke směrnici 17/2012 – změna 01/2014 Statut sportovních středisek a 
sportovních center mládeže ČVS) 
LK přílohy upravila na základě podkladů od P. Judy. 
Z obou příloh bylo vyškrtnuto omezení platnosti na uvedená soutěžní období. 
V příloze 2 bylo upřesněno bodování za účast reprezentanta na reprezentační akci. V jedné 
věkové kategorii může hráč získat max. 1 bod (i když se zúčastní např. kvalifikace ME i MS). 
LK navrhuje, aby tento bod náležel všem SpS a SCM, kterých byl v posledních 4 letech 
členem.  
Hodnotící tabulky pro testování hráčů by měla SpS a SCM znát před vlastním testováním, a 
proto LK navrhuje ponechat v příloze 2 ustanovení, že hodnotící tabulky s příslušnými 
koeficienty pro testování hráčů vydává ÚMV před každým testováním. 
Předseda LK předloží obě přílohy ke schválení správní radě ČVS 
 
3) Prováděcí předpis Školení trenérů v ČVS 
LK provedla úpravu na základě podkladů od P. Judy. 
Možnost mimořádného udělení kvalifikace trenéra II. třídy (čl. 1, odst. 3.3 b) byla doplněna o 
absolventy studia na FTVS UK v Praze, FSpS MU v Brně a FTK UP v Olomouci se specializací 
volejbal, pokud studia začali před rokem 2005, a to i pokud nezískali kvalifikaci nižší třídy, jestliže 
prokáží minimálně dvouletou trenérskou praxi.  

Předseda LK předloží návrh změny prováděcího předpisu ke schválení správní radě ČVS 
 
4) Žádost komise pro revitalizaci VIS 
Komise pro revitalizaci VIS žádá o přesné zadání, v čem jsou statistiky v modulu Registrace ve 
VIS chybné. I když záležitost nenáleží k řešení LK, V. Tabara odsouhlasil, že zadání připraví 
tak, aby jej mohla komise pro revitalizaci VIS projednat 24.8.2018. 



 
5) Revize směrnic ČVS 
Plán revize a aktualizace směrnic zejména v souvislosti se schválením nových stanov ČVS 
připraví J. Sloup 
 
 

 
Zapsal: J. Sloup 


