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1.

Směrnice ČSTV
ze dne 15.12.2004

o tvorbě, schvalování a vyhlašování směrnic, pokynů a oznámení ČSTV

Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy se usnesl na této směrnici :

§1
Účel
1. Český svaz tělesné výchovy (dále jen ČSTV) je podle svých stanov mj. oprávněn přijímat
opatření a stanoviska, a také podílet se na vytváření legislativních podmínek, které budou
směřovat k podpoře sportovních a tělovýchovných aktivit ve sdružených subjektech.
2. Účelem této směrnice je upravit v rámci ČSTV nejen způsob věcné a legislativní přípravy
spolkových pravidel a norem a kompetence k jejich přijímání, schvalování a vyhlašování, ale
také obecné vymezení oblastí, ve kterých lze přijímat společná spolková pravidla, aniž by tím
byla porušena práva a výkon povinností sdružených subjektů.

§2
Vnitřní předpisy ČSTV
1. Vnitřními předpisy ČSTV jsou Směrnice ČSTV, Prováděcí nařízení a Pokyny předsedy
ČSTV.
2. Směrnice ČSTV jsou vnitřními předpisy ČSTV, které platí pro sdružené subjekty (TJ/SK,
svazy a regionální sdružení v okresech, krajích, statutárních městech a hl.m. Praze ).
3. Prováděcí nařízení jsou vnitřní předpisy ČSTV, kterými se na základě zmocnění upřesňují
Směrnice ČSTV, jsou platné pro sdružené subjekty v ČSTV.
4. Pokyny předsedy ČSTV jsou vnitřními předpisy ČSTV, které platí pouze pro útvary ČSTV.

§3
Tvorba vnitřních předpisů
1. VV ČSTV pověřuje přípravou a zpracováním vnitřních předpisů generálního sekretáře
ČSTV. Tvorbu jednotlivých vnitřních předpisů zajišťuje příslušný odborný útvar ČSTV, do
jehož působnosti spadá oblast, jíž se vnitřní předpis týká. Útvaru, který vnitřní předpis tvoří
jsou ostatní útvary ČSTV povinny poskytnout součinnost.
2. Věcně zpracované návrhy Směrnic ČSTV předkládá generální sekretář k připomínkovému
řízení Legislativní radě ČSTV, návrhy Prováděcích nařízení a Pokynů předsedy ČSTV
Odboru legislativněprávnímu a personálnímu.

§4
Schvalování vnitřních předpisů
Po ukončení připomínkového řízení předkládá generální sekretář ČSTV návrhy:
a) Směrnic ČSTV k projednání a schválení Výkonnému výboru ČSTV
b) Prováděcích nařízení a Pokynů předsedy ČSTV k posouzení a schválení předsedovi ČSTV.

§5
Sbírka ČSTV
1. Sbírka ČSTV je interní legislativní tiskovina ČSTV, ve které se zveřejňují především
Směrnice ČSTV, Prováděcí nařízení a Pokyny předsedy ČSTV. Každý vnitřní předpis má své
číslo a je podepsán předsedou ČSTV.
2. Ve Sbírce ČSTV mohou být dále zveřejňovány, formou oznámení, např. :
a) usnesení z valných hromad ČSTV (včetně stanov);
b) dohody o (sportovní) spolupráci na národní nebo mezinárodní úrovni, jejichž účastníkem je
ČSTV;
c) výtahy z obecně závazných předpisů nebo autoritativních výkladů státní správy, které mají
vztah ke sportu nebo k činnostem sdružených subjektů v ČSTV;
d) přehledy obecně závazných předpisů;
e) pravidla a řády národních sportovních svazů.
3. Evidenci schválených Směrnic ČSTV, Prováděcích nařízení a Pokynů předsedy ČSTV
zajišťuje generální sekretář ČSTV, jakož i jejich zveřejnění ve Sbírce ČSTV bez zbytečných
průtahů, nejpozději do 14 dnů od jejich schválení.
4. Sbírka se doručuje všem členským svazům a všem regionálním sdružením v okresech,
krajích, statutárních městech a hl. m. Praze. Tyto subjekty jsou povinny zajistit dostupnost
Sbírky ČSTV (alespoň možnost nahlédnout) po své organizační a členské linii.

§6
Platnost a účinnost vnitřních předpisů
Směrnice ČSTV, Prováděcí nařízení a Pokyny předsedy ČSTV nabývají účinnosti dnem
zveřejnění, není-li vnitřním předpisem stanoveno jinak.

§7
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Směrnice VV ČSTV č. 1/1997 O tvorbě, schvalování a vyhlašování směrnic,
pokynů a oznámení ČSTV.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ing. Vladimír S r b
předseda ČSTV

