
Z á p i s č. 9/2018 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 1. března 2018 v Praze 

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

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

Program: 
1) Směrnice Licenční příspěvky v ČVS 
2) Směrnice Statut Asociace volejbalových deblů 
3) Žádost ČABVK o členství v ČVS 
4) Stanovy ČVS – návrh na úpravu 
5) Smlouva Vzdělávací centrum ČVS 
6) Návrhy z VIII. Programové konference mládeže 
7) Hostování v beachvolejbale 
8) Žádost o aktualizaci směrnic – převod členství v ČVS na pobočný spolek 
 
 
1) Směrnice Licenční příspěvky v ČVS 
LK připravila úpravy směrnice v těchto bodech: 
a) Mládež do 18 let hradí 100 Kč, dospělí 200 Kč, 
b) LP jsou příjmem ČVS na zajištění činnosti KVS a v plném rozsahu se vybraná částka převádí 
na KVS (dle směrnice Financování KVS), 
O formulaci ustanovení, která se týkají účtování LP požádal předseda LK předsedu HK ČVS. 
Na příštím jednání bude návrh změny směrnice dokončen. 
 

2) Směrnice Statut Asociace volejbalových deblů 
LK projednala návrh úpravy směrnice připravený J, Sloupem na základě podkladů O. Janků, 
člena výkonného výboru AVD. 
LK navrhuje doplnit do přechodných ustanovení v souladu s návrhem směrnice prodloužení 
funkčního období současné Rady AVD, která byla zvolena výborem ČVS v listopadu 2017, ze 
2 na 4 roky. 
Návrh směrnice projedná předseda LK s p. Janků a směrnice bude dopracována na příštím 
jednání LK. 
 
3) Žádost ČABVK o členství v ČVS 
LK projednala úkol ze SR ČVS, zda přihláška Česká asociace beachvolejbalových klubů, z.s. 
odpovídá všem požadavkům, které ukládají platné směrnice ČVS k registraci právnické 
osoby. 
Stanovisko LK: 
Přihláška České asociace beachvolejbalových klubů. z.s. za člena ČVS není v rozporu se 
stanovami a směrnicemi ČVS.    
Dle stanov ČVS a Směrnice o členství v ČVS se členem ČVS může stát jakákoliv právnická 
osoba. O jejím přijetí za člena ČVS rozhoduje správní rada ČVS schválením písemné 
„Přihlášky k registraci právnické osoby“. Na členství v ČVS však není právní nárok. 
 
4) Stanovy ČVS – návrh na úpravu 
LK projednala návrh předsedy ČVS na doplnění podpory školního sportu a školní tělesné 
výchovy do stanov ČVS do ustanovení o poslání ČVS. Úprava se týká jak stávajících, tak i 



nových stanov. Dále LK projednal návrh J. Kmoníčka změnit ve stávajících stanovách 
začlenění OVS, a to z organizační jednotky ČVS na organizační jednotku KVS.  
Předseda LK předloží uvedené návrhy k projednání ve SR ČVS. 
 
5) Smlouva Vzdělávací centrum ČVS 
LK projednala na žádost předsedy ČVS návrh smlouvy „Vzdělávací centrum KVS“. LK návrh 
smlouvy upravila. 
Upravený návrh smlouvy předá předseda LK vedoucímu úseku mládeže p. P. Judovi. 
 
6) Návrhy z VIII. Programové konference mládeže 
LK projednala následující návrhy: 
a) Prokázání oprávněnosti startu v utkání: 
Možnost prokázat totožnost mimo registrační průkaz ČVS také jiným dokladem, který obsahuje 
fotografii, jméno a datum narození BEZ UDĚLENÍ POKUTY 

- do 15 let věku: občanským průkazem, pasem, kartou ISIC, dokladem na městskou 
hromadnou dopravu 

- od 15 let občanským průkazem, pasem, řidičským průkazem, kartou ISIC 
Stanovisko LK: 
LK nesouhlasí s možností prokazovat totožnost mimo členský průkaz ČVS jiným dokladem 
než občanským průkazem nebo pasem. 
Udělení pokuty za nepředložení členského průkazu je dáno ustanovením v Rozpise soutěží. 
Tedy stačí toto ustanovení pro příští soutěžní období v Rozpise soutěží upravit. 
b) Předkládání soupisky ke kontrole: 
Možnost předložit soupisku týmu ke kontrole před utkáním v elektronické podobě BEZ UDĚLENÍ 
POKUTY (na elektronickém zařízení – počítač, tablet, mobil) 

Stanovisko LK: 
LK souhlasí s touto možností, pokud bude jednat o „online“ aktuální soupisku přímo z VISu. 
 
7) Hostování v beachvolejbale 
Předseda LK navrhuje zavést novou kategorii „Hostování v beachvolejbale“ a zapracovat ji do 
Přestupního řádu volejbalu.  
Bud podrobně projednáno na příštím jednání LK, 
 
8) Žádost o aktualizaci směrnic – převod členství v ČVS na pobočný spolek 
LK projednala žádost Ing. I. Rylicha, předsedy volejbalového oddílu TJ Lokomotiva Břeclav, o 
úpravu směrnic ČVS tak, aby přeregistrace členů oddílu na jeho nově vznikající pobočný 
spolek byla co nejjednodušší.  
LK souhlasí s možností hromadně přeregistrace členů oddílu v případě, že ˇpobočný spolek 
se stane členem ČVS a současně se ukončí členství v ČVS spolku hlavnímu. 
V. Tabara projedná možnou úpravu Registračního řádu volejbalu na jednání registrašní a 
matriční komise. 
 
 
Příští jednání LK: čtvrtek 29.3.2018 v 10 hodin v zasedací místnosti ČVS 
 
Zapsal: J. Sloup 


