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WEBOVÉ STRÁNKY ČVS

Článek 1
Definice webových stránek ČVS

1. Webové stránky Českého volej balového svazu (dále jen "ČVS") jsou jedinými oficiálními webový-
mi stránkami ČVS. Jejich základní funkcí je celková všestranná informovanost volejbalového hnu-
tí.

2. Informace dle zdroje jsou:
a) od orgánů ČVS,
b) od odborných komisí ČVS,
c) od sekretariátu ČVS,
d) od krajských volej balových svazů (dále jen "KVS"), okresních volejbalových svazů (dále jen

"OVS") a městských volejbalových svazů (dále jen "MěVS"),
e) z ostatních zdrojů volej balového hnutí (domácích nebo zahraničních).

3. Z rozhodnutí správní rady ČVS (dále jen "SR") všechna sdělení reprezentují stanoviska a vůli
orgánů ČVS, tj. výboru ČVS, SR, sekretariátu ČVS, KVS, OVS, MěVS, kontrolních a revizních
komisí (dále jen "KRK") nebo odborných komisí ČVS.

4. Webové stránky ČVS nejsou z důvodů jednotného vnějšího obrazu svazu vůči partnerům prosto-
rem k prezentaci názorů jednotlivých členů ČVS nebo k diskusím.

Článek 2
Personální obsazení

1. Šéfredaktor webových stránek ČVS
Zodpovídá za obsah a formální úpravy webových stránek ČVS.

1.1 Mezi jeho povinnosti zejména patří:
a) zajištění informací od subjektů ČVS,
b) formální úprava došlých článků,
c) rozhodování o prioritách umístění v hierarchii titulní strany,
d) systematizace umístění článků do rubrik,
e) kontrola výstupů z hlediska možných obsahových a formálních nedostatků, případně je-

jich náprava.

1.2 K zajištění informací využívá pověřené funkcionáře, a to pro:
a) informace z ČVS, SR a sekretariátu ČVS - předsedu ČVS, členy SR v pověřených ges-

cích a generálního sekretáře ČVS,
b) informace z KRK - předsedu KRK,
c) informace z KVS - předsedy jednotlivých KVS,
d) informace z asociací ČVS - předsedy jednotlivých asociací,
e) informace z činnosti odborných komisí ČVS - předsedy jednotlivých odborných komisí,
f) informace o činnosti seniorských a mládežnických reprezentačních družstev (dále jen

"RD") - koordinátory RD a vedoucí příslušných družstev,
g) informace z FIVB, CEV a mezinárodních soutěží - předsedu ČVS, místopředsedy ČVS,

generálního sekretáře ČVS a tiskového mluvčího ČVS,
h) informace o sportovních střediscích, sportovních gymnáziích, sportovních centrech mlá-

deže a obecně o problematice mládeže - koordinátora mládeže.

1.3 Pro KVS platí následující povinnosti zveřejňování:
a) plán činnosti předsednictva a výboru KVS na příslušný rok,
b) redukované zápisy ze schůzí,
c) další zajímavosti z činnosti KVS, KCM, apod.

1.4 Pro odborné komise platí následující povinnosti zveřejňování:
a) plán činnosti příslušné odborné komise ČVS na příslušný rok,
b) redukované zápisy ze schůzí,
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c) aktuální zprávy z konaných akcí, včetně fotodokumentace (do 24 hodin, respektive do
prvního pracovního dne po konání akce),

d) další zajímavosti z činnosti odborné komise.

1.5 Pro seniorská a mládežnická RD platí následující povinnosti zveřejňování:
a) plán akcí na příslušný rok,
b) jmenování širší nominace a realizačního týmu,
c) na první akci zajištění fotografií hráčů, družstva, realizačního týmu,
d) jednotlivá příprava na cílovou akci:

nominace hráčů,
v průběhu akce informace o utkáních (výsledky utkání, komentáře, fotografie,
apod.),
po akci obšírnější vyhodnocení akce,

e) cílová akce:
informace o cílové akci (kvalifikace, los, soupeři, apod.),
vyjádření trenéra před akcí,
jmenování konečné nominace na cílovou akci, realizační tým,
denní informace o místě konání akce, přípravě družstva, perličky, fotografie, apod.
okamžité krátké zprávy (výsledek, sestava, statistika, apod.) z jednotlivých utkání z
cílové akce (do 10. minut),
hodnocení jednotlivých utkání cílové akce, informace z tiskové konference (v den
utkání),
celkové hodnocení cílové akce (po skončení akce).

V podmínkách zveřejňování všech volej balových akcí, které jsou pod patronací ČVS, je povinnost
o akci informovat před, v průběhu a po akci. Jednotlivé materiály uveřejňují pověřené osoby sa-
mostatně, pokud mají přístup do redakčního systému, nebo je zasílají na e-mail šéfredaktora
webu ČVS, či tiskového mluvčího ČVS nejpozději jeden den po akci.

2. Redaktoři webových stránek ČVS
Redaktoři webových stránek ČVS jsou osoby zodpovědné za příslušné oblasti, zejména za dodá-
vání materiálů pro zveřejnění. Jednotlivé materiály uveřejňují sami, pokud mají přístup do redakč-
ního systému, nebo výjimečně zasílají na šéfredaktora webu ČVS či tiskového mluvčího ČVS.

3. Dopisovatelé webových stránek ČVS
Dopisovatelé webových stránek ČVS jsou osoby, které informují o dílčích oblastech činnosti ČVS,
případně o jednotlivých událostech či utkáních. Jednotlivé materiály uveřejňují sami, pokud mají
přístup do redakčního systému, nebo výjimečně zasílají na e-mail šéfredaktora webu ČVS, či tis-
kového mluvčího ČVS.

Článek 3
Deklarace partnerství webových stránek ČVS

1. Webové stránky ČVS se nesnaží být monopolním internetovým médiem volejbalového hnutí.
Vedení ČVS podporuje aktivity ostatních subjektů směrem k informovanosti volejbalového hnutí, k
diskuzím apod. Pluralitní platformu definují dvě úrovně partnerství webových stránek ČVS:

1.1 Partner webových stránek ČVS sdružený v ČVS
Provozuje-Ii vlastní webové stránky subjekt sdružený v ČVS (například rozhodčí), může se
stát "Partnerem webových stránek ČVS" na základě žádosti tohoto subjektu. Partnerství
schvaluje SR.
Podmínky partnerství:
a) umístění odkazu na webové stránky ČVS (www.cvf.cz) na hlavní stránce partnera,
b) plnění informační povinnosti, vyplývající z funkce v ČVS na oficiálních webových strán-

kách ČVS,
c) loajalita vůči ČVS,
d) dodržování norem autorské etiky.

1.2 Externí partner webových stránek ČVS
Externí subjekt se může stát "Partnerem webových stránek ČVS" na základě žádosti tohoto
subjektu. Partnerství schvaluje SR.
Podmínky partnerství:
a) umístění odkazu na webové stránky ČVS (www.cvf.cz) na hlavní stránce partnera,
b) dodržování norem autorské etiky.
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Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2. Tato směrnice Č. 15/2011 "Webové stránky ČVS" byla schválena správní radou ČVS dne 15.
června 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

PaedOr. Zdeněk Haník, Ph.O., v.r.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro, v.r.
generální sekretář ČVS
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