
Z á p i s č. 12/2018 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 4. října 2018 v Praze 

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

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

Program: 
1) Příprava zasedání výboru ČVS 
2) Žádost předsedy ČVS o stanovisko LK 
3) Směrnice Oceňování v ČVS  
4) Revize směrnic ČVS z hlediska jejich souladu s nařízením GDPR  
5) Směrnice pro podporu rozvoje beachvolejbalu  
6) Registrační řád volejbalu  
 
1) Příprava zasedání výboru ČVS 
LK projednala návrh programu a jednacího řádu 4. zasedání výboru ČVS. Pro zařazení bodu 
„Jmenování člena SR ČVS“ do programu je rozhodují, kdy nového člena SR kooptuje (viz 
ustanovení stanov ČVS). 
Předseda LK předloží návrh programu a jednacího řádu 4. zasedání výboru ČVS 
k projednání ve SR. 
 
 
2) Žádost předsedy ČVS o stanovisko LK 
Předseda ČVS požádal LK o stanovisko k rozhodnutí SR „Neschválení přihlášky k registraci 
právnické osoby Jihočeský KVS”. 
LK se jednoznačně neshodla, zda stanovy ČVS umožňují přijeté KVS jako právnické osoby za člena 
ČVS, či nikoliv. 
LK ale považuje přijetí KVS jako právnické osoby za člena ČVS za naprosto nežádoucí, a to z těchto 
důvodů: 
a) KVS by se tak na základě jednoho ze základních práv člena-právnické osoby mohla účastnit 
mistrovských a dalších soutěží. KVS by se tím dostal vlastně na úroveň oddílu a vztahovala by se na 
něj z hlediska registrace a příslušnosti hráče k oddílu ustanovení registračního a přestupního řádu. 
KVS by tak mohl přihlašovat svá družstva do mistrovských soutěží, a to včetně těch, které řídí. 
b) KVS je organizační jednotka ČVS, ale jako člen-právnická osoba by byla začleněna (kromě KVS 
Prahy) podle svého sídla do příslušného okresního volejbalového svazu. Pokud by se jeho družstvo 
účastnilo mistrovských soutěží nebo jeho členové soutěží beachvolejbalu, mohl by KVS vysílat své 
zástupce jako delegáty se všemi právy na konferenci OVS. 
Poslání, význam i postavení KVS v rámci ČVS je v rozporu s tím, aby byl KVS jako právnická osoba 
přijat za člena ČVS.  

 
 
3) Směrnice Oceňování v ČVS  
Na základě úkolu ze SR LK obdržela od komise společenského významu (KSV) návrh na rozšíření 
ocenění za mimořádné úspěchy volejbalu a beachvolejbalu o ocenění medailemi Josefa Musila a 
Karla Lázničky. Medaile Josefa Musila je určena pro významné hráčské osobnosti a Medaile Karla 
Lázničky pro významné trenérské osobnosti. 
LK návrh projednala a částečně upravila. 

Předseda LK předloží návrh změny směrnice Oceňování v ČVS k projednání ve SR ČVS. 
 



4) Revize směrnic ČVS z hlediska jejich souladu s nařízením GDPR  
LK na svém zasedání projednala úkol ze SR ČVS: „Revize směrnic ČVS z hlediska jejich souladu s 
nařízením GDPR“ s tímto závěrem: LK si není vědoma, že by ustanovení některé směrnice ČVS byla 
v rozporu s nařízením GDPR. 
LK však nebyla seznámena se závěry vyplývající z analýzy GDPR pro ČVS prováděné společností Bilanc 
Partners. 
 
 

5) Směrnice pro podporu rozvoje beachvolejbalu  
LK obdržela úkol ze SR ČVS: Připravit legislativní předpis na základě věcného záměru podpory 
oddílu pracujících pro rozvoj beachvolejbalu v ČR. 
LK navrhuje, aby obecná část podpory byla uvedena ve směrnici, kterou schvaluje výbor ČVS 
a konkrétní bodované požadavky byly součástí přílohy, kterou pro daný rok schvaluje SR ČVS. 
J. Sloup projedná podrobnosti s vedoucím úseku beachvolejbalu O. Vlčkem a na základě 
jednání připraví návrh směrnice. 
 
 
6) Registrační řád volejbalu  
V. Tabara předložil k projednání v LK návrh změny směrnice Registrační řád volejbalu 
připravený RMK. Zásadní úpravou je zrušení možností písemného způsobu registrace a 
upřesnění pojmů podání / zadání. LK diskutovala navržený způsob přeregistrace hlavního 
spolku na spolek pobočný. LK navrhuje ustanovení zobecnit. Úpravu připraví J. Kmoníček.  
V. Tabara navrhuje předložit Registrační řád volejbalu ke schválení podzimnímu výboru ČVS 
s nabytím účinnosti od 1.7.2019. 
 
 

 
Zapsal: J. Sloup 


