
Z á p i s č. 2/2021 
ze zasedání legislativní komise ČVS (LK) konaného dne 30. září 2021 distančně online 

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

Připojeni: J. Kmoníček, J. Sloup 
Omluveni: M. Doleček, R. Wiesner 
 
Účastníci jednání se dohodli na níže uvedených závěrech a k jednotlivým bodům se 
dodatečně vyjádřil M. Doleček dne 5.10.2021. 
 

Program: 
1) Přílohy č.1 a 2 ke směrnicím SpS beachvolejbalu a Statut VSC beachvolejbalu. 
2) Statut odborných úseků ČVS 
3) Směrnice Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS a její prováděcí 
předpis Školení trenérů v ČVS 

 

 
1) Přílohy č.1 a 2 ke směrnicím SpS beachvolejbalu a Statut VSC beachvolejbalu. 
Úpravy příloh na základě usnesení 13/05 výboru ČVS připravil J. Sloup. 
Výbor ČVS: 
e) Bere na vědomí návrh změny smluvních požadavků VSCB – změna bodu 1.3 v příloze č. 1 směrnice 
č.: 25/2017 a směrnice č. 20/2015 ve znění: Účast jednotlivých sledovaných (testovaných) hráčů 
oddílu na minimálně 8 turnajích ABV v jednom soutěžním ročníku 
f) Bere na vědomí přidání nového testu – „Dosah jednoruč ve stoje“ do VSCB a SpSB – změna 
parametru testování v příloze č 2 směrnice č. 25/2017 a směrnice č. 20/2015. 
g) Ukládá předsedovi LK ČVS zapracovat návrhy změny příloh směrnic č. 25/2017 a 20/2015.  

                        T: 06.10.2021                                     Z: Předseda LK ČVS  
 
Po konzultaci s panem Maříkem navrhuje LK ustanovení v příloze 1 směrnice č. 20/2015 

neměnit. Došlo by tak k zpřísnění pravidel, což není záměrem projednávaných úprav. 
Upravené přílohy č. 1 a 2 směrnice č. 25/2017 a upravenou přílohu č. 2 směrnice 20/2015 
předloží J. Sloup k projednání a schválení do výboru ČVS dne 13.10.2021. 
 
 

2) Statut odborných úseků ČVS 
LK na základě usnesení 13/05 výboru ČVS: 
Výbor ČVS: 
r) Ukládá Legislativní komisi ČVS aktualizovat směrnici Statut odborných úseků ČVS v souladu s 
aktualizací rozdělení gescí členů Výboru ČVS a v návaznosti na nově vypisovaný projekt Národní 
sportovní agentury. 

                        T: 06.10.2021                                     Z: Předseda LK ČVS  

projednala možnost odměňování členů za činnost v odborných úsecích (tj. mimo aktivity 
prováděné v rámci statutárního orgánu). 
LK konstatuje následující: 
Vedoucí a členové odborných úseků ČVS jsou profesionální pracovníci, kteří jsou za svou 
činnost odměňováni. Některé pozice vedoucích i členů úseků zaujímají členové výboru ČVS, 
tj. statutárního orgánu ČVS. Podle směrnice Organizační řád výboru ČVS: „Pokud valná 
hromada nerozhodne jinak, vykonávají členové výboru své funkce jako neprofesionální, dobrovolní 
funkcionáři.“ 
Podle názoru LK se toto ustanovení vztahuje na činnost ve výboru ČVS. Za práci 
v odborném úseku by měli být odměňování i členové statutárním orgánu. Na základě 



návrhu M. Dolečka se doporučují níže provést uvedené úpravy ve směrnici „Statut 
odborných úseků ČVS“ ke zpřesnění této problematiky. 

a) v čl. 2 odst. 2.2 se na závěr doplňuje nová věta následujícího znění: „Profesionálním 
pracovníkem může být i člen SO, a to jak v pozici vedoucího příslušného úseku, tak i v jiné pozici 
v daném úseku, pokud byl do pozice v daném úseku ustanoven v souladu s touto směrnicí“. 

b) v čl. 3 odst. 2 se na závěr doplňuje nová věta následujícího znění: „To platí i v případě, že je 
vedoucím daného úseku ustanoven člen SO.“ 

Návrh změny prováděcího směrnice Statut odborných komisí ČVS předloží J. Sloup 
k projednání a schválení do výboru ČVS dne 13.10.2021. 
 
 

3) Směrnice Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS a její prováděcí 
předpis Školení trenérů v ČVS 
LK projednala návrh úprav ne základě usnesení 13/05 výboru ČVS 
Výbor ČVS: 
s) Ukládá předsedovi LK ČVS provést změnu ve směrnici č. 08/2011 a prováděcího předpisu k této 
směrnici v důsledku zrušení TMK ČVS k 31.12.2020. 

                        T: 06.10.2021                                     Z: Předseda LK ČVS  

 
Při rušení některých komisí k 31.12.2020 a převzetí jejich činností odbornými úseky byla zrušena i 
trenérsko-metodická komise (TMK ČVS). Bohužel nebyla odpovídajícím způsobem upravena směrnice 
č. 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS a její prováděcí předpis Školení 
trenérů v ČVS. 
LK proto navrhuje provést příslušnou nápravu, tj. zmínky o TMK ČVS ze směrnice i prováděcího 
předpisu vypustit. (TMK na úrovni KVS rušeny nebyly). 
I přesto, že směrnici schvaluje valná hromada, navrhuje LK schválit změnu prováděcího předpisu 
výborem ČVS již teď a změnu směrnice následně na nejbližší valné hromadě ČVS. 
Návrh změny prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS předloží J. Sloup k projednání 
a schválení do výboru ČVS dne 13.10.2021. 
Návrh změny směrnice Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS 
předloží J. Sloup do projednání ve výboru ČVS dne 13.10.2021 s tím, že ji bude schvalovat 
nejbližší valná hromada ČVS. 

 
 
 
 
Příští jednání LK (vzdáleně online) středa 27.10.2021.  
(Jednání výboru ČVS je plánováno na 10.11.2021.) 
 
 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


