
Z á p i s č. 1/2021 
ze zasedání legislativní komise ČVS (LK) konaného dne 2. září 2021 distančně online 

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

Připojeni: M. Doleček, J. Kmoníček, R. Wiesner, J. Sloup 
 

Program: 
1) Směrnice Statut odborných komisí ČVS – zrušení subkomise delegátů 
2) Prováděcí předpis Jednací řád výboru ČVS 
3) Benefity pro čestné předsedy ČVS, čestné členy ČVS a členy Síně slávy ČVS 
4) Interní předpis ÚBV – postup pro administrativní přihlašování hráčů na mezinárodní 
beachvolejbalové turnaje 
5) Rekapitulace směrnic 
6) Směrnice pro činnost KRK. 
7) Různé 
 
1) Směrnice Statut odborných komisí ČVS – zrušení subkomise delegátů 
Na základě zjištění KRK ČVS, že nebyla jmenována subkomise delegátů ČVS, a informace od 
I. Ira, že nebylo subkomisi kým obsadit a záležitosti této subkomise řeší přímo komise 
rozhodčích ČVS, navrhuje LK zrušit subkomisi delegátů a její činnost převést přímo do 
komise rozhodčích. 
Návrh změny směrnice připravil J. Sloup. Protože se jedná již o poslední subkomisi, jsou 
v návrhu vypuštěny všechny zmínky o subkomisi. 
LK návrh projednala a schválila k předložení do výboru ČVS. 
Návrh změny směrnice Statut odborných komisí ČVS předloží J. Sloup k projednání a 
schválení do výboru ČVS dne 15.9.2021. 
 

2) Prováděcí předpis Jednací řád výboru ČVS 
Návrh prováděcího předpisu ke směrnici „Organizační řád výboru ČVS“ připravil J. Sloup. 
Nahrazuje prováděcí předpis „Jednací řád správní rady ČVS“. 
Na základě návrhů R. Wiesnera a J. Kmoníčka byl návrh doplněn. 
Návrh změny prováděcího předpisu Jednací řád výboru ČVS předloží J. Sloup 
k projednání a schválení do výboru ČVS dne 15.9.2021. 
 

3) Benefity pro čestné předsedy ČVS, čestné členy ČVS a členy Síně slávy ČVS 
Projednáno na základě úkolu z výboru ČVS: Ukládá předsedovi legislativní komise ČVS 
předložit návrh úpravy směrnice č. 14/13 Oceňování v ČVS tak, aby zohlednila všechny 
benefity předložené R. Hacaperkou. 
Členové LK se shodli, že benefity pro uvedené osobnosti řeší ve svém článku 2 směrnice 
Oceňování v ČVS. Směrnice sice nezmiňuje výslovně vstup do VIP prostor, ale LK je toho 
názoru, že pokud je jediným (hlavním) organizátorem akce ČVS, může řešit vstup do VIP 
prostor ČVS svými pokyny k této akci. 

LK proto doporučuje uplatňovat benefity na základě aktuálně platné směrnice. 
 
 

4) Interní předpis ÚBV – postup pro administrativní přihlašování hráčů na mezinárodní 
beachvolejbalové turnaje 
LK obdržela úkol z výboru ČVS posoudit koncept interního předpisu ÚBV pro administrativní 
přihlašování hráčů na mezinárodní beachvolejbalové turnaje. 



Vzhledem k tomu, že ČVS je jedinou národní autoritou, která je oprávněná administrací 
přihlášek a odhlášek hráčů a týmů na mezinárodní akce a turnaje MEVZA, CEV a FIVB a že 
výběr hráčů je výhradně v pravomoci jejího statutárního orgánu, navrhl M. Doleček, aby 
výbor ČVS vydal rozhodnutí k pověření ÚBV ČVS výběrem hráčů a administrací přihlášek a 
odhlášek na mezinárodní akce MEVZA, CEV a FIVB a aby ÚBV ČVS následně vydal 
metodický pokyn, kterým se tato činnost řídí.  
Členové s tímto návrhem souhlasí. 
M. Doleček vypracuje do pátku 3.9. návrh rozhodnutí i metodického pokynu a pošle obojí 
k posouzení ostatním členům LK. 
Po schválení členy LK předloží J. Sloup rozhodnutí i metodický pokyn na jedná výboru 
ČVS dne 15.9.2021. 
 
 

5) Rekapitulace směrnic 
Většinu směrnic schvaluje valná hromada ČVS, která se schází 1x do roka. Proti dřívějším 
půlročním schvalovacím cyklům se roční interval zdá příliš dlouhý. 
Členové LK se na návrh J. Kmoníčka shodli, že budou průběžně sledovat potřebnost úprav 
směrnic a před jarní valnou v roce 2022 zaujmout stanovisko, zda by některé směrnice, či 
jejich části mohl průběžně za určitých podmínek měnit výbor ČVS.  
 
 
6) Směrnice pro činnost KRK. 
Členové LK diskutovali potřebnost směrnice pro činnost KRK navazující na ustanovení ve 
stanovách ČVS. Členové LK se shodli, že nyní nebudou takovou směrnici navrhovat ani řešit. 
 
 
7) Různé 
J. Kmoníček navrhl vzhledem k tomu, že LK se stále více zabývá problematikou 
beachvolejbalu, doplnit LK osobou z této oblasti. 
J. Sloup projedná s předsedou ČVS možnost doplnění LK osobou z beachvolejbalového hnutí. 
 
J. Sloup navrhuje konat zasedání LK vzdáleně online pravidelně ve čtvrtek 2 týdny před 
termínem jednání výboru ČVS. Pokud nebude potřeba nic projednávat, jednání LK se 
neuskuteční. V případě potřeby je možné jej změnit na jednání prezenční. 
 
 
Příští jednání LK (vzdáleně online) 30.9.2021.  
(Jednání výboru ČVS je plánováno na 13.10.2021.) 
 
 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


