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STANOVY
ČESKÉHO VOLEJBALOVÉHO SVAZU
Článek 1
Název, charakteristika a sídlo Českého volejbalového svazu
1. Název subjektu je Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS"). V anglické verzi se
používá název Czech Volleyball Federation.
2. ČVS je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění. ČVS je právnickou osobou (IČ 00540285), která svoji činnost vykonává
v souladu s právními předpisy České republiky.
3. Sídlem ČVS je Praha.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Článek 2
Postavení, účel, hlavní a vedlejší činnost, poslání ČVS
ČVS je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky a Českým olympijským výborem a současně
jediným garantem rozvoje volejbalu pověřeným řízením volejbalu a
beachvolejbalu (dále jen „volejbalu") na území České republiky.
ČVS je zakládajícím členem mezinárodních volejbalových organizací:
Mezinárodní volejbalové federace (dále jen „FIVB") a Evropské volejbalové
konfederace (dále jen „CEV"). Jejich základní dokumenty jsou východiskem pro
činnost ČVS a musí být respektovány i jakoukoliv třetí stranou podílející se
v součinnosti s ČVS na rozvoji volejbalu v České republice. Na území České
republiky jsou celostátní orgány ČVS (valná hromada ČVS, výbor ČVS)
oprávněny rozhodnout o případných odlišnostech směrnic ČVS oproti
dokumentům FIVB a CEV. ČVS je jediným představitelem českého volejbalu
v těchto mezinárodních organizacích.
Účelem (hlavní činností, posláním) ČVS je vytváření podmínek pro rozvoj všech
forem a výkonnostních úrovní volejbalu a beachvolejbalu včetně masového a
rekreačního. ČVS zabezpečuje státní reprezentaci a podporuje reprezentaci
oddílovou.
Posláním ČVS je dále v rozsahu své působnosti chránit práva svých členů,
školit, doškolovat a zabezpečovat vzdělávání trenérů, rozhodčích, školitelů a
dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků, zavádět moderní
technologie do tréninkových a vzdělávacích procesů a do organizace a řízení
soutěží.
ČVS je výhradním majitelem, zřizovatelem a organizátorem volejbalových
soutěží a akcí na území České republiky, které řídí svými orgány všech úrovní
v duchu dokumentů FIVB a CEV a na základě směrnic ČVS.
ČVS může být sdružen v jiné organizaci s právem kdykoli z ní vystoupit. O
začlenění nebo o vystoupení rozhoduje valná hromada ČVS.
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7. ČVS může za účelem zajištění materiálních a finančních prostředků pro rozvoj
volejbalu vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost, může zakládat obchodní
společnosti a vstupovat do obchodních společností a jiných organizací. Tyto
činnosti může vykonávat pouze v souladu s právními předpisy České republiky.
8. Jednotlivým subjektům sdruženým v ČVS náleží všechna individuální práva
vycházející z jejich základního poslání s výjimkou oprávnění uvedených
v odstavci 4. tohoto článku a v článku 20, pokud nebude smluvně sjednáno nebo
směrnicí ČVS stanoveno jinak.

1.

2.

3.
4.
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6.

Článek 3
Členství v ČVS
Členství v ČVS má dvě formy, a to členství fyzických osob a členství
právnických osob. Právnické osoby sdružující fyzické osoby především za
účelem zájmu o účast v soutěžích ČVS jsou oddíly, a to bez ohledu na jejich
označení (např. kluby, tělovýchovné jednoty, tělocvičné jednoty Sokola apod.).
Členství v ČVS je dobrovolné. Nikdo k němu nesmí být nucen. Z ČVS může
každý svobodně vystoupit. Členství vzniká přijetím za člena, o přijetí za člena
rozhodují příslušné orgány ČVS dle těchto stanov. Na členství v ČVS není
právní nárok.
Převod členství v rámci ČVS není možný.
Registraci členů ČVS - fyzických osob zajišťuje registračně matriční komise
ČVS.
Každý člen se svým přihlášením k ČVS zavazuje dodržovat stanovy ČVS (dále
jen „stanovy"), směrnice ČVS a plnit rozhodnutí orgánů ČVS všech úrovní.
K zániku členství dochází:
a) v případě členů - fyzických osob:
- vystoupením;
- vyloučením, a to v případě porušení povinností dle ustanovení čl. 4,
odst. 5 těchto stanov. O vyloučení rozhoduje výbor ČVS, proti
rozhodnutí může člen - fyzická osoba podat do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o jeho vyloučení opravný prostředek k arbitrážní komisi ČVS,
jejíž rozhodnutí je v rámci ČVS konečné;
- okamžikem, kdy taková fyzická osoba není členem žádného člena ČVS
– právnické osoby;
- úmrtím;
b) v případě členů - právnických osob:
- písemným prohlášením oddílu o vystoupení z ČVS;
- vyloučením, a to v případě porušení povinností dle ustanovení čl. 5,
odst. 3 těchto stanov. O vyloučení rozhoduje výbor ČVS, proti
rozhodnutí může člen - právnická osoba podat do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o jeho vyloučení opravný prostředek k arbitrážní
komisi ČVS, jejíž rozhodnutí je v rámci ČVS konečné;
- zánikem právnické osoby.
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7. Titul Čestný člen ČVS může být udělen osobám a organizacím, které se zvlášť
zasloužily o rozvoj českého volejbalu. Orgány ČVS všech úrovní mohou zvát
čestné členy ČVS na svá zasedání s hlasem poradním. S titulem Čestný člen
nejsou spojena práva a povinnosti člena ČVS. Podmínky pro udělení titulu
Čestný člen ČVS fyzické osobě stanovuje směrnice Oceňování v ČVS.
8. Bližší podmínky týkající se vzniku a zániku členství, evidence a registrace členů
ČVS, práva a povinnosti členů ČVS upravuje Směrnice o členství v ČVS,
Registrační řád volejbalu a směrnice Členské příspěvky v ČVS. Některá práva a
povinnosti členů ČVS mohou být upraveny smlouvami.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Článek 4
Členství fyzické osoby
Pod členstvím fyzické osoby se rozumí členství v ČVS prostřednictvím oddílu,
který je členem ČVS. Oddílem se rozumí právnická osoba, která je členem ČVS.
Členem ČVS se může stát občan České republiky i cizí státní příslušník.
Nezletilí do 15 let věku se mohou stát členy ČVS pouze s písemným souhlasem
alespoň jednoho z rodičů, případně zákonného zástupce.
Členství fyzické osoby vznikne okamžikem přijetí za člena na základě přihlášky
podané prostřednictvím oddílu, který je členem ČVS. O přijetí za člena
rozhoduje výbor ČVS prostřednictvím registračně matriční komise ČVS.
Základní práva člena - fyzické osoby jsou:
a) podílet se dle svých osobních možností a zájmu na činnosti v ČVS,
b) účastnit se soutěží pořádaných orgány ČVS,
c) volit a být volen do orgánů ČVS určených těmito stanovami, za předpokladu
plné svéprávnosti a uhrazeného členského příspěvku pro příslušné období
v souladu se směrnicí Členské příspěvky v ČVS.
Základní povinnosti člena - fyzické osoby jsou:
a) dodržovat stanovy ČVS, směrnice ČVS, rozhodnutí vydaná orgány ČVS a
plnit usnesení orgánů ČVS,
b) při sportovní činnosti se řídit sportovně-technickými předpisy a pravidly
vydanými ČVS,
c) řádně hradit stanovené členské příspěvky ČVS a další finanční povinnosti
vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů ČVS, smluv a sportovnětechnických předpisů ČVS.
Evidenci (seznam) registrovaných členů ČVS - fyzických osob (současných i
bývalých) vede registračně matriční komise ČVS, a to prostřednictvím
elektronického systému. Tento seznam není veřejně přístupný.

Článek 5
Členství právnické osoby
1. Členství právnické osoby vznikne schválením písemné přihlášky k registraci
výborem ČVS.
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2. Základní práva člena - právnické osoby jsou:
a) účastnit se mistrovských, nemistrovských i ostatních soutěží pořádaných
orgány ČVS,
b) navrhovat své zástupce do orgánů ČVS.
3. Základní povinnosti člena - právnické osoby jsou:
a) dodržovat stanovy ČVS, směrnice ČVS, rozhodnutí vydaná orgány ČVS a
plnit usnesení orgánů ČVS,
b) řádně plnit finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů
ČVS, smluv a sportovně-technických předpisů ČVS.
4. Evidenci registrovaných členů ČVS - právnických osob vede registračně matriční
komise ČVS. Tento seznam je veřejně přístupný.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Článek 6
Orgány ČVS
ČVS se člení podle územního principu na úroveň celostátní, krajskou a okresní.
Činnost ČVS v jednotlivých územních úrovních plní územní jednotky ČVS, tj.
krajské volejbalové svazy (dále jen „KVS"), okresní volejbalové svazy a městské
volejbalové svazy (dále jen „OVS") prostřednictvím svých orgánů.
Oddíly jsou územně začleněny do ČVS podle místa svého sídla.
V odůvodněných případech může být oddíl začleněn do sousedního okresu
v rámci jednoho nebo více krajů, a to se souhlasem orgánů příslušných
územních jednotek ČVS.
Není-li dále uvedeno jinak, použijí se na činnost krajských, okresních a
městských orgánů ČVS přiměřeně ustanovení platící pro celostátní orgány ČVS.
Celostátní orgány ČVS jsou:
a) valná hromada ČVS – nejvyšší orgán,
b) výbor ČVS – kolektivní statutární orgán,
c) kontrolní a revizní komise ČVS,
d) arbitrážní komise ČVS.
Orgány ČVS jsou zřizovány výhradně na zasedáních orgánů ČVS.
O odvolání člena orgánu ČVS z funkce rozhoduje výhradně ten orgán ČVS,
který ho do funkce zvolil nebo jmenoval.
Mandát členů orgánů ČVS zvolených nebo jmenovaných namísto funkcionářů,
jejichž mandát zanikl předčasně, zaniká v termínu původního mandátu.
Aktivně se účastnit jednání orgánů ČVS mohou pouze členové ČVS
s uhrazeným členským příspěvkem pro příslušné období v souladu se směrnicí
Členské příspěvky v ČVS.
Všechny orgány ČVS jsou usnášeníschopné pouze tehdy, je-li přítomna
v okamžiku hlasování nadpoloviční většina jejich zvolených nebo jmenovaných
členů. V případě valné hromady, je-li přítomna v okamžiku hlasování
nadpoloviční většina delegátů, s výjimkou opakovaných valných hromad podle
článku 7, odst. 6., článku 10, odst. 7. a článku 12, odst. 6 těchto stanov.
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10. Rozhodnutí orgánu ČVS je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů nebo delegátů. To neplatí, pokud z volebního řádu pro volbu
členů voleného orgánu plyne jinak. Hlasování je veřejné, pokud orgán ČVS
hlasováním nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.
Nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného, nabývá rozhodnutí orgánu ČVS
účinnosti dnem, který je v něm uveden, případně dnem, který z něj vyplývá, jinak
dnem, kdy bylo přijato.
11. O zániku ČVS rozhoduje valná hromada ČVS tříčtvrtinovou většinou všech
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Stejným způsobem valná hromada
ČVS rozhoduje o vystoupení ČVS z FIVB nebo z CEV.
12. Právo volit a hlasovat mají všichni členové ČVS – zletilé fyzické osoby. Člen
orgánu ČVS coby fyzická osoby nemá právo při výkonu svých práv coby člena
orgánu se nechat zastoupit. Právnické osoby jednají prostřednictvím svých
statutárních orgánů či jimi pověřených osob.
13. Do funkcí v orgánech ČVS mohou být zvoleni pouze členové ČVS – zletilé
fyzické osoby s uhrazeným členským příspěvkem.
14. Rozhodnutí orgánů ČVS kromě valné hromady ČVS (KVS, OVS) je možné
výjimečně uskutečnit na základě hlasování per rollam. Toto hlasování se řídí
Směrnicí pro hlasování per rollam v ČVS.

Článek 7
Valná hromada ČVS
1. Nejvyšším orgánem ČVS je valná hromada ČVS. Členové ČVS jsou na valné
hromadě ČVS zastoupeni a účastní se jí výlučně prostřednictvím delegátů
ustanovených podle pravidel obsažených v těchto stanovách. Delegátem může
být pouze fyzická osoba, která je členem ČVS.
2. Valnou hromadu ČVS svolává výbor ČVS podle klíče:
a) Každý KVS vysílá jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím za každých
započatých 300 / 500 členů ČVS - fyzických osob svého kraje, kteří mají
podle evidence ČVS
aa) k 1. lednu roku předcházejícího konání valné hromady ČVS, pokud se
valná hromada koná do 30. dubna kalendářního roku,
ab) k 1. lednu roku konání valné hromady ČVS, pokud se valná hromada
koná po 30. dubnu kalendářního roku,
uhrazen členský příspěvek s tím, že minimální zastoupení každého KVS na
valné hromadě ČVS jsou 2 delegáti.
Své delegáty na valnou hromadu ČVS volí příslušný KVS na své valné
hromadě před konáním valné hromady ČVS. Počet volených delegátů
oznámí KVS výbor ČVS, který zodpovídá za správnost klíče.
b) Oddíl za každé družstvo hrající nejvyšší soutěž dospělých vysílá jednoho
delegáta s hlasem rozhodujícím.
c) Asociace s celostátní působností vysílají delegáty s hlasem rozhodujícím
takto:
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4.

5.

6.

7.
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- asociace beachvolejbalu 6 delegátů,
- asociace volejbalových deblů 1 delegáta,
- asociace volejbalových klubů mužů 1 delegáta,
- asociace volejbalových klubů žen 1 delegáta.
d) Valné hromady ČVS se s hlasem poradním mohou účastnit ti členové
výboru ČVS, kontrolní a revizní komise ČVS a arbitrážní komise ČVS, kteří
nejsou členy žádné z výše uvedených delegací, a výborem ČVS pozvaní
hosté.
Řádná valná hromada ČVS je svolávána jedenkrát ročně, vždy v období mezi
1.5 - 31. 5. kalendářního roku. Valnou hromadu ČVS je výbor ČVS povinen
svolat nejpozději 5 měsíců před jejím konáním.
Výbor ČVS zveřejní pozvánku na valnou hromadu ČVS jejím rozesláním KVS,
oddílům, jejichž družstva hrají nejvyšší soutěž dospělých, a asociacím
zastoupených na valné hromadě ČVS. Program valné hromady ČVS je možné
doplňovat nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Materiály na valnou hromadu
ČVS se delegátům valné hromady ČVS zasílají předem v přiměřené lhůtě,
nejpozději však 10 dnů před jejím konáním.
Mimořádná valná hromada ČVS je svolána:
a) na základě rozhodnutí výboru ČVS,
b) požádá-li výbor ČVS o její svolání písemně nejméně jedna třetina výborů
KVS,
c) požádá-li výbor ČVS o její svolání písemně nejméně jedna třetina oddílů,
jejichž družstvo hraje nejvyšší soutěž dospělých,
d) dá-li k tomu podnět kontrolní a revizní komise ČVS.
Mimořádnou valnou hromadu ČVS svolá výbor ČVS do 15 pracovních dnů od
přijetí rozhodnutí výboru ČVS nebo ode dne, kdy budou splněny podmínky pro
svolání valné hromady ČVS podle tohoto článku odst. 4., písm. b), c) nebo d), s
termínem konání od 3 do 5 měsíců. V případě, že není výbor ČVS obsazen
žádným členem, nebo není usnášeníschopný, svolá na základě tohoto článku
odst. 4. písm. b), c) a d) mimořádnou valnou hromadu ČVS v uvedených
termínech generální sekretář ČVS.
Mimořádné valné hromadě ČVS předcházejí mimořádné valné hromady KVS.
V případě, že se na valnou hromadu ČVS svolanou podle odst. 3. nebo 4.
nedostaví nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je výbor ČVS
povinen svolat nejpozději do 15 dnů opakovanou valnou hromadu ČVS s
termínem konání do 2 měsíců se stejnými delegáty s hlasem rozhodujícím. Na
opakované valné hromadě se může jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad původní valné hromady. V případě, že se na opakovanou valnou hromadu
ČVS dostaví opět méně než polovina delegátů s hlasem rozhodujícím, je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
Zasedání valné hromady ČVS se řídí valnou hromadou schváleným jednacím a
volebním řádem.
Valná hromada ČVS má tyto pravomoci:
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a) schvaluje stanovy ČVS, jejich změny a doplňky,
b) stanovuje počet členů výboru, volí předsedu ČVS a členy výboru ČVS a
odvolává je, zvolený předseda ČVS se stává předsedou výboru ČVS,
odvolaný předseda ČVS přestává být předsedou výboru ČVS,
c) volí členy kontrolní a revizní komise ČVS a odvolává je,
d) jmenuje na návrh výboru ČVS členy arbitrážní komise ČVS a odvolává je,
e) projednává a schvaluje zprávu o činnosti ČVS za příslušné období,
f) projednává zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v České republice,
g) projednává a schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise ČVS,
h) projednává a schvaluje výroční zprávu ČVS a výsledek hospodaření ČVS,
i) bere na vědomí výsledek hospodaření obchodních společností, na nichž se
ČVS majetkově podílí,
j) schvaluje způsob a rozsah financování činnosti KVS, OVS a ostatních
orgánů ČVS ze společných zdrojů,
k) vydává rozhodnutí podle článku 10, odst. 2. stanov,
l) projednává a schvaluje ustavení asociace a schvaluje její statut,
m) schvaluje směrnice ČVS a jejich změny, v odůvodněných případech může
tuto pravomoc delegovat na výbor ČVS,
n) rozhoduje o začlenění ČVS do mezinárodních nebo jiných organizací
(s výjimkou FIVB a CEV) a o vystoupení ČVS z těchto organizací,
o) rozhoduje o zániku ČVS a o vystoupení ČVS z FIVB a CEV, a to
tříčtvrtinovou většinou delegátů valné hromady ČVS.
p) rozhoduje o dalších otázkách, které na sebe svým usnesením vztáhne.

1.
2.

3.

4.

Článek 8
Výbor ČVS
Výbor ČVS je statutárním orgánem ČVS.
Výbor ČVS se skládá z předsedy, 2 místopředsedů a členů výboru. Výbor ČVS
je nejvýše 15členný včetně předsedy a místopředsedů.
Členy výboru jsou vždy:
- 1 zástupce za asociaci beachvolejbalu,
- 1 zástupce za asociaci volejbalových klubů mužů,
- 1 zástupce za asociaci volejbalových klubů žen.
Kandidáty do výboru ČVS za každou uvedenou asociaci (jednoho nebo více)
navrhuje příslušná asociace před valnou hromadou ČVS.
Všichni kandidáti do výboru ČVS potvrdí písemně souhlas se svojí kandidaturou.
Členy výboru ČVS za asociace volí valná hromada ČVS, a to výlučně
z kandidátů navržených asociacemi.
Zastupovat ČVS jsou oprávněni vždy společně:
a) předseda nebo místopředseda ČVS, a
b) generální sekretář ČVS.
Funkční období členů výboru ČVS je čtyřleté, není-li dle článku 6, odst. 7 stanov
jiné, a zanikne nejpozději okamžikem zvolení nových členů valnou hromadou ve
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čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž byli
zvoleni. V případě předčasného zániku členství konkrétní osoby ve výboru ČVS
jinak než jejím odvoláním, je výbor ČVS oprávněn kooptovat jeho nástupce.
Počet kooptovaných členů do výboru ČVS však nesmí překročit jednu polovinu
počtu členů výboru ČVS zvolených valnou hromadou ČVS. Kooptaci musí na
svém nejbližším zasedání potvrdit volbou valná hromada ČVS.
5. Výbor ČVS se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Sleduje plnění úkolů ČVS
mezi valnými hromadami ČVS. Výbor ČVS má tyto pravomoci:
a) zastupuje ČVS ve vztahu k orgánům FIVB a CEV, státním orgánům a
ostatním organizacím,
b) je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou ve výlučné
pravomoci valné hromady ČVS,
c) ve věcech, u nichž podle směrnic ČVS přísluší rozhodování v prvním stupni
odborným komisím ČVS, plní úlohu odvolacího orgánu (soutěžní, přestupní,
disciplinární řád volejbalu apod.),
d) volí ze svých řad místopředsedy ČVS a odvolává je, zvolení
místopředsedové ČVS se stávají místopředsedy výboru ČVS, odvolaní
místopředsedové ČVS přestávají být místopředsedy výboru ČVS,
e) odpovídá za tvorbu směrnic ČVS,
f) projednává a schvaluje rozpočet ČVS,
g) předkládá valné hromadě ČVS výroční zprávu ČVS a výsledek hospodaření
ČVS za předchozí období,
h) jmenuje a odvolává generálního sekretáře ČVS,
i) k realizaci úkolů ustavuje odborné komise ČVS, mezi nimi vždy i legislativní
komisi ČVS a registračně matriční komisi ČVS, a jmenuje a odvolává jejich
předsedy a členy.
6. Výbor ČVS jménem ČVS zakládá obchodní společnosti a vstupuje do
obchodních společností nebo jiných organizací a vykonává práva a povinnosti
spojená s účastí na takové společnosti. O činnosti a výsledcích těchto
společností a organizací pravidelně informuje valnou hromadu ČVS.
7. Činnost výboru ČVS se řídí Organizačním řádem výboru ČVS, který schvaluje
výbor ČVS.

Článek 9
Sekretariát ČVS
1. Výbor ČVS pro potřeby zabezpečování úkolů vytváří sekretariát ČVS.
2. Sekretariát ČVS tvoří placení pracovníci ČVS. V čele sekretariátu ČVS je
generální sekretář ČVS, který jako jeho člen řídí práci sekretariátu ČVS.
Generální sekretář ČVS je přímo podřízen výboru ČVS. Generální sekretář ČVS
se účastní zasedání výboru ČVS s hlasem poradním.
3. Činnost sekretariátu se řídí Organizačním řádem sekretariátu, který stanovuje
jeho vnitřní organizaci a organizační strukturu, kompetenci a zodpovědnost
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jednotlivých složek a pracovníků sekretariátu. Organizační řád sekretariátu
schvaluje výbor ČVS.

1.

2.

3.
4.

Článek 10
Krajský volejbalový svaz
V krajích jsou vytvořeny KVS, které jsou organizačními jednotkami ČVS. Ve své
činnosti vycházejí z poslání ČVS, směrnic ČVS a usnesení orgánů ČVS, které
jsou pro KVS závazné.
Jednotlivé KVS mohou být jsou pobočnými spolky ČVS podle §219 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. O zřízení KVS jako pobočného spolku ČVS
rozhoduje valná hromada ČVS na návrh valné hromady KVS.
V rozhodnutí valná hromada ČVS určí, jak se KVS jako pobočný spolek
prokazuje, za jakých podmínek nabývá majetek a jak se tento rozlišuje od
majetku ČVS a rozsah práv a povinností pobočného spolku.
KVS je povinen se ve své činnosti řídit stanovami ČVS a veškerými jeho
právními dokumenty. KVS neodpovídá za závazky ČVS a ČVS neodpovídá za
závazky a neručí za dluhy KVS zřízeného jako pobočný spolek ČVS.
Valná hromada ČVS rozhoduje o zrušení nebo změně rozsahu oprávnění
pobočného spolku, a to jak na návrh, tak i bez návrhu valné hromady KVS.
Nejvyšším orgánem KVS je valná hromada KVS, kterou svolává výbor KVS.
Valná hromada KVS je svolána podle klíče:
a) Každý OVS příslušného kraje vyjma KVS Prahy vysílá nejméně dva delegáty
s hlasem rozhodujícím. Klíč k počtu delegátů s hlasem rozhodujícím na valnou
hromadu KVS stanoví výbor KVS podle počtu členů ČVS - fyzických osob v
kraji, kteří uhradili k 1. lednu roku
aa) předcházejícího konání valné hromady KVS, pokud se valná hromada KVS
koná do 28. února kalendářního roku,
ab) konání valné hromady KVS, pokud se valná hromada KVS koná po
28. únoru kalendářního roku,
členský příspěvek.
Své delegáty na valnou hromadu KVS volí příslušný výbor OVS před konáním
valné hromady KVS. Počet volených delegátů oznámí výboru OVS výbor KVS,
které zodpovídá za správnost klíče.
b) Každý oddíl KVS Prahy, jehož družstvo v soutěžním období
ba) předcházejícím konání valné hromady KVS, pokud se valná hromada KVS
koná v období od 1.7. do 31.12. kalendářního roku,
bb) konání valné hromady KVS, pokud se valná hromada KVS koná v období od
1.1. do 30.6. kalendářního roku,
hrálo nebo hraje mistrovskou soutěž řízenou orgány ČVS, nebo jehož hráči se
v soutěžním ročníku předcházejícím konání valné hromady KVS zúčastnili
soutěží v beachvolejbale organizovaných asociací beachvolejbalu nebo KVS,
vysílá na valnou hromadu KVS Prahy nejméně jednoho delegáta s hlasem
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5.

6.

7.

8.
9.

rozhodujícím. Klíč k počtu delegátů s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu
KVS Prahy stanoví výbor KVS.
c) Každá asociace zřízená na úrovní KVS vysílá na valnou hromadu KVS
jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím.
Valné hromady KVS se s hlasem poradním mohou účastnit ti členové výboru
KVS a kontrolní a revizní komise KVS, kteří nejsou členy žádné z výše
uvedených delegací, a výborem KVS pozvaní hosté.
Valná hromada KVS se schází nejméně jedenkrát ročně, obvykle v termínu mezi
1.3. – 15.4. příslušného kalendářního roku. Valnou hromadu KVS je výbor KVS
povinen svolat nejpozději 3 měsíce před jejím konáním.
Mimořádná valná hromada KVS je svolána:
a) na základě článku 7, odst. 5. stanov,
b) na základě rozhodnutí výboru KVS,
c) požádá-li výbor KVS o její svolání nejméně jedna polovina výborů OVS,
v případě KVS Prahy nejméně jedna polovina oddílů KVS Prahy, jejichž
družstva hrají v aktuálním nebo hrála v předchozím soutěžním období
mistrovskou soutěž řízenou orgány ČVS, nebo jejichž hráči se v aktuálním
nebo předchozím soutěžním ročníku zúčastnili soutěží v beachvolejbale
organizovaných asociací beachvolejbalu nebo KVS,
d) dá-li k tomu podnět kontrolní a revizní komise KVS.
Mimořádnou valnou hromadu KVS svolá výbor KVS do 15 pracovních dnů od
přijetí rozhodnutí výboru ČVS, výboru KVS podle tohoto článku odst. 6., písm. a)
nebo b), nebo ode dne, kdy budou splněny podmínky pro svolání mimořádné
valné hromady KVS podle tohoto článku odst. 6., písm. c) nebo d), s termínem
konání od 1 do 3 měsíců. V případě, že není výbor KVS obsazen žádným
členem, svolá na základě tohoto článku odst. 6. písm. a), c) a d) mimořádnou
valnou hromadu KVS výbor ČVS.
V případě, že se na valnou hromadu KVS svolanou podle odst. 5. nebo 6.
nedostaví nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, bude valná
hromada KVS ukončena. Po 30 minutách bude zahájena opakovaná valná
hromada KVS. V případě, že na opakované valné hromadě KVS bude opět
méně než polovina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada KVS
oprávněna volit a přijímat usnesení prostou většinou přítomných delegátů s
hlasem rozhodujícím.
Zasedání valné hromady KVS se řídí valnou hromadou schváleným jednacím a
volebním řádem.
Valná hromada KVS má tyto pravomoci:
a) projednává a schvaluje návrh na vydání rozhodnutí valné hromady ČVS
podle odst. 2. tohoto článku,
a) schvaluje počet členů výboru KVS, volí předsedu KVS a další členy výboru
KVS a odvolává je, zvolený předseda KVS se stává předsedou výboru KVS,
odvolaný předseda přestává být předsedou výboru KVS,
b) volí členy kontrolní a revizní komise KVS a odvolává je,
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru KVS,
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d)
e)
f)
g)
h)

1.

2.
3.
4.

5.

6.

projednává zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v kraji,
projednává a schvaluje výsledek hospodaření KVS,
projednává zprávu kontrolní a revizní komise KVS,
volí delegáty na valnou hromadu ČVS,
rozhoduje o dalších otázkách KVS, které na sebe svým usnesením vztáhne,
pokud nenáleží do výlučné pravomoci jiného orgánu ČVS.

Článek 11
Výbor KVS
Výbor KVS je statutárním orgánem KVS v případě, že KVS má právní osobnost.
Výbor KVS je pouze výkonným orgánem v případě, že KVS nemá právní
osobnost. Výbor KVS řídí činnost KVS mezi zasedáními valné hromady KVS.
Samostatně zastupovat KVS jsou oprávněni předseda KVS, místopředseda KVS
a sekretář KVS.
Počet členů výboru KVS je stanoven rozhodnutím valné hromady KVS.
Funkční období členů výboru KVS je čtyřleté, není-li dle článku 6, odst. 7 stanov
jiné, a zanikne nejpozději okamžikem zvolení nových členů valnou hromadou
KVS ve čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž
byli zvoleni. V případě předčasného zániku členství konkrétní osoby ve výboru
KVS jinak než jejím odvoláním, je výbor KVS oprávněn kooptovat jeho nástupce.
Počet kooptovaných členů výboru KVS však nesmí překročit jednu polovinu
počtu členů výboru KVS zvolených valnou hromadou KVS. Kooptaci musí na
svém nejbližším zasedání potvrdit volbou valná hromada KVS.
Výbor KVS se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Sleduje plnění úkolů KVS
v období mezi valnými hromadami KVS. Výbor KVS má tyto pravomoci:
a) projednává a schvaluje zprávu o plnění úkolů ČVS a KVS za příslušné
období,
b) projednává a schvaluje rozpočet KVS,
c) zastupuje KVS ve vztahu k orgánům ČVS, státním orgánům a ostatním
organizacím na své úrovni,
d) volí ze svých řad místopředsedu KVS a odvolává jej, zvolený místopředseda
KVS se stává místopředsedou výboru KVS, odvolaný místopředseda KVS
přestává být místopředsedou výboru KVS,
e) jmenuje a odvolává sekretáře KVS,
f) k realizaci úkolů ustavuje odborné komise KVS a jmenuje a odvolává její
předsedy a členy,
g) ve věcech, u nichž podle směrnic ČVS přísluší rozhodování v prvním stupni
odborným komisím KVS, plní úlohu odvolacího orgánu (soutěžní,
disciplinární řád volejbalu apod.),
h) je oprávněn rozhodovat ve všech věcech KVS, které nejsou vyhrazeny
výlučně valné hromadě KVS.
V okresech, kde ani 2 měsíce po skončení funkčního období posledního výboru
OVS se nesešla valná hromada OVS nebo nebyl zvolen výbor OVS, jmenuje
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výbor KVS okresní volejbalovou komisi a stanovuje rozsah jejích pravomocí.
Případné finanční prostředky a majetek OVS přechází pod správu KVS. Okresní
volejbalová komise může být společná i pro více okresů. V těchto případech
přebírá výbor KVS funkci odvolacího orgánu.

1.

2.

3.

4.

5.

Článek 12
Okresní a městský volejbalový svaz
V okresech mohou být vytvořeny okresní volejbalové svazy a případně ve
velkých městech (nad 100.000 obyvatel) mohou být vytvořeny městské
volejbalové svazy, které jsou organizačními jednotkami KVS. Pro městské
volejbalové svazy platí stejná ustanovení jako pro okresní volejbalové svazy.
OVS nemají právní osobnost. Ve své činnosti vycházejí z poslání ČVS, směrnic
ČVS a z usnesení orgánů ČVS a KVS.
Nejvyšším orgánem OVS je valná hromada okresního (městského)
volejbalového svazu (dále jen „valná hromada OVS"), kterou svolává výbor
OVS.
Každý oddíl příslušného okresu, jehož družstvo v soutěžním období
a) předcházejícím konání valné hromady OVS, pokud se valná hromada OVS
koná v období od 1.7. do 31.12. kalendářního roku,
b) konání valné hromady OVS, pokud se valná hromada OVS koná v období od
1.1. do 30.6. kalendářního roku,
hrálo nebo hraje mistrovskou soutěž řízenou orgány ČVS, nebo jehož hráči se
v soutěžním ročníku předcházejícím konání valné hromady OVS zúčastnili
soutěží v beachvolejbale organizovaných asociací beachvolejbalu nebo KVS,
vysílá na valnou hromadu OVS nejméně jednoho delegáta s hlasem
rozhodujícím. Klíč k počtu delegátů s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu
OVS stanoví výbor OVS.
Valné hromady OVS se s hlasem poradním mohou účastnit ti členové výboru
OVS a kontrolní a revizní komise OVS, kteří nejsou členy žádné z delegací
oddílů, a výborem OVS pozvaní hosté.
Valná hromada OVS se schází jedenkrát za 4 roky, obvykle v období 1.2. – 28.2.
kalendářního roku. Valnou hromadu je výbor OVS povinen svolat nejpozději
1 měsíc před jejím konáním.
Mimořádná valná hromada OVS je svolána:
a) na základě rozhodnutí výboru OVS,
b) požádá-li výbor OVS o její svolání nejméně jedna polovina oddílů
příslušného okresu, jejichž družstva hrají v aktuálním nebo hrála
v předchozím soutěžním období mistrovskou soutěž řízenou orgány ČVS,
nebo jejichž hráči se v aktuálním nebo předchozím soutěžním ročníku
zúčastnili soutěží v beachvolejbale organizovaných asociací beachvolejbalu
nebo KVS,
c) požádá-li výbor KVS o její svolání v okrese, kde nebyl ustaven výbor OVS,
nejméně jedna polovina oddílů, jejichž družstva hrají v aktuálním nebo hrála
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v předchozím soutěžním období mistrovskou soutěž řízenou orgány ČVS,
nebo jejichž hráči se v aktuálním nebo předchozím soutěžním ročníku
zúčastnili soutěží v beachvolejbale organizovaných asociací beachvolejbalu
nebo KVS,
d) dá-li k tomu podnět kontrolní a revizní komise OVS.
Výbor OVS svolá mimořádnou valnou hromadu OVS do 15 pracovních dnů od
přijetí rozhodnutí výboru OVS podle tohoto článku odst. 5., písm. a), nebo ode
dne, kdy budou splněny podmínky pro svolání mimořádné valné hromady OVS
podle tohoto článku odst. 5., písm. b) nebo d), s termínem konání od 1 do 2
měsíců.
Výbor KVS svolá mimořádnou valnou hromadu OVS do 15 pracovních dnů ode
dne, kdy budou splněny podmínky pro svolání mimořádné valné hromady OVS
podle tohoto článku odst. 5., písm. c), s termínem konání od 1 do 2 měsíců ode
dne rozhodnutí o svolání.
6. V případě, že se na valnou hromadu OVS svolanou podle odst. 4. nebo 5.
nedostaví nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, bude valná
hromada OVS ukončena. Po 30 minutách bude zahájena opakovaná valná
hromada OVS. V případě, že na opakované valné hromadě OVS bude opět
méně než polovina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada OVS
oprávněna volit a přijímat usnesení prostou většinou přítomných delegátů
s hlasem rozhodujícím.
7. Zasedání valné hromady OVS se řídí valnou hromadou schváleným jednacím a
volebním řádem.
8. Valná hromada OVS má tyto pravomoci:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru OVS,
b) projednává zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v okrese (městě),
c) projednává a schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise OVS,
d) rozhoduje o složení a počtu členů výboru OVS a kontrolní a revizní komise
OVS,
e) volí předsedu OVS, členy výboru OVS a kontrolní a revizní komise OVS, a
odvolává je,
f) rozhoduje o dalších otázkách OVS, které na sebe svým usnesením vztáhne,
pokud nenáleží do výlučné pravomoci jiného orgánu ČVS.

Článek 13
Výbor OVS
1. Výbor OVS je výkonným orgánem OVS, který řídí činnost OVS.
2. Samostatně zastupovat OVS jsou oprávněni předseda OVS, místopředseda
OVS a sekretář OVS.
3. Funkční období členů výboru OVS je čtyřleté, není-li dle článku 6, odst. 7 stanov
jiné, a zanikne okamžikem volby nových členů valnou hromadou ve čtvrtém
kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž byli zvoleni.
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4. Výbor OVS má právo doplňovat zvolený počet svých členů kooptací. Počet
kooptovaných členů však nemůže překročit jednu polovinu počtu členů
zvolených valnou hromadou OVS. Kooptaci musí na svém nejbližším zasedání
potvrdit volbou valná hromada OVS.
5. Výbor OVS se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Výbor OVS svolává
předseda OVS, a to nejpozději 2 týdny přede dnem plánovaného zasedání.
6. Výbor OVS zabezpečuje plnění úkolů OVS mezi zasedáními valné hromady
OVS a zejména:
a) zastupuje OVS ve vztahu k orgánům ČVS, státním orgánům a ostatním
organizacím na své úrovni,
b) projednává a schvaluje rozpočet OVS a výsledek hospodaření OVS,
c) volí delegáty na valnou hromadu KVS, navrhuje kandidáty do výboru KVS a
navrhuje valné hromadě KVS odvolání členů výboru KVS příslušného OVS,
d) volí ze svých řad místopředsedu OVS a odvolává jej,
e) jmenuje a odvolává sekretáře OVS,
f) je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou ve výlučné
pravomoci jiných orgánů ČVS.
g) k realizaci úkolů ustavuje odborné komise OVS a jmenuje její předsedy a
členy,
f) ve věcech, u nichž podle směrnic ČVS přísluší rozhodování v prvním stupni
odborným komisím OVS, plní úlohu odvolacího orgánu (soutěžní,
disciplinární řád volejbalu apod.).

1.

2.
3.

4.

Článek 14
Asociace v ČVS
Asociace je zájmové sdružení skupin, orgánů a členů ČVS na celostátní nebo
krajské úrovni, které je ustanoveno statutem, ve kterém musí být vymezen mj.
účel, organizační struktura, orgány a postavení jednotlivé asociace. Přiznání
postavení asociace dle těchto stanov musí být schváleno valnou hromadou
ČVS.
Asociace působící na celostátní úrovni mohou být právnickými osobami.
Asociace ve své činnosti vycházejí z poslání ČVS, směrnic ČVS a usnesení
orgánů ČVS, které jsou pro asociace závazné. Pokud je asociace právnickou
osobou, musí mít své stanovy, které nesmí být v rozporu se stanovami ČVS.
Asociace, pokud mají právní osobnost, pro zajištění zájmu sdružených členů
sjednávají a uzavírají s ČVS smlouvy, které schvaluje výbor ČVS.

Článek 15
Kontrolní a revizní komise
1. Kontrolní a revizní komise na všech úrovních jsou nezávislými orgány ČVS.
Každá kontrolní a revizní komise za svoji činnost odpovídá valné hromadě,
kterou byla zvolena.
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2. O složení kontrolní a revizní komise rozhoduje příslušná valná hromada.
Kontrolní a revizní komise má 3 až 7 členů a může mít 2 až 3 náhradníky s tím,
že konkrétní počet členů a náhradníků bude určen valnou hromadou. Členem
kontrolní a revizní komise nesmí být člen jiného orgánu ČVS téže úrovně.
3. Příslušná kontrolní a revizní komise si volí hlasováním ze svého středu
předsedu.
4. Funkční období členů kontrolní a revizní komise je čtyřleté, není-li dle článku 6,
odst. 7 stanov jiné, a zanikne okamžikem volby nových členů valnou hromadou
ve čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž byli
zvoleni. V případě předčasného zániku členství konkrétní osoby v kontrolní a
revizní komisi jinak než jejím odvoláním se kontrolní a revizní komise doplní, a
to z řad náhradníků v předem valnou hromadou stanoveném pořadí.
5. Členové kontrolní a revizní komise se mohou zúčastňovat zasedání příslušných
a nižších orgánů ČVS stejné a nižší úrovně s hlasem poradním.
6. Úkolem kontrolních a revizních komisí je sledovat dodržování stanov, směrnic
ČVS, plnění usnesení orgánů ČVS, kontrolovat hospodaření ČVS (KVS, OVS) a
v oblasti hospodaření, daní a účetnictví dodržování právních předpisů České
republiky orgány ČVS, a to vždy stejné a nižší úrovně. Svá zjištění z
provedených kontrol kontrolními a revizními komisemi předkládají vždy
příslušnému orgánu ČVS, který je nejpozději do 60 dnů projedná a poté
informuje příslušnou kontrolní a revizní komisi o přijatých opatřeních.
7. Kontrolní a revizní komise ČVS metodicky řídí činnost kontrolních a revizních
komisí nižší úrovně.

1.

2.

3.

4.

Článek 16
Arbitrážní komise ČVS
Arbitrážní komise ČVS (dále jen „arbitrážní komise") je nezávislým celostátním
orgánem ČVS a za svoji činnost odpovídá valné hromadě ČVS. Členy arbitrážní
komise na návrh výboru ČVS jmenuje a odvolává valná hromada ČVS.
O složení arbitrážní komise rozhoduje valná hromada ČVS. Arbitrážní komise je
tříčlenná. Je složena z nezávislých odborníků s právnickým vzděláním.
Arbitrážní komise si volí hlasováním ze svého středu předsedu. Členem
arbitrážní komise nemůže být osoba, která je členem jiného jmenovaného nebo
voleného orgánu ČVS všech úrovní.
Funkční období členů arbitrážní komise je čtyřleté, není-li dle článku 6, odst. 7
stanov jiné, a zanikne okamžikem volby nových členů valnou hromadou ve
čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž byli
zvoleni. V případě předčasného zániku členství konkrétní osoby v arbitrážní
komisi jinak než jejím odvoláním dojde na nejbližším zasedání valné hromady
ČVS k doplnění arbitrážní komise o náhradního člena arbitrážní komise
jmenováním podle odst. 1. tohoto článku.
Členové arbitrážní komise se mohou zúčastňovat zasedání orgánů ČVS všech
úrovní s hlasem poradním.
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5. Činnost arbitrážní komise se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná
hromada ČVS jako směrnici ČVS.
6. Pravomoc rozhodnutí arbitrážní komise je dána ve věcech, ve kterých není dána
pravomoc jiného orgánu ČVS. Rozhoduje zejména spory mezi členy ČVS
vzniklé ze smluv, spory mezi právnickými osobami a hráči, spory mezi
právnickými osobami vyplývajících z jejich činnosti a další obdobné spory.
Dále rozhoduje v případech, kdy má člen ČVS za to, že orgán ČVS vydal
nezákonné rozhodnutí nebo rozhodnutí, které je v rozporu se stanovami,
směrnicemi ČVS, dokumenty FIVB nebo CEV. Rozhodnutí arbitrážní komise
jsou závazná pro všechny účastníky řízení, jakož i pro všechny orgány ČVS
všech úrovní, a nelze proti nim podat odvolání, ani návrh na jejich přezkoumání
dle čl. 17 těchto stanov.

1.

2.

3.
4.

5.

Článek 17
Uplatňování práv a řešení sporů v ČVS
Členové ČVS, územní organizační jednotky ČVS a účastníci soutěží ČVS jsou
povinni vzájemné spory související s činností ČVS řešit prostřednictvím orgánů
ČVS. Strany zúčastněné v těchto sporech jsou povinny vyčerpat k jejich
urovnání všechny prostředky, které poskytují směrnice ČVS, dokumenty FIVB a
CEV.
Proti rozhodnutí orgánu ČVS, které považuje člen ČVS za nezákonné nebo
vydané v rozporu se stanovami, směrnicemi ČVS, dokumenty FIVB nebo CEV a
jedná se přitom o rozhodnutí, proti kterému již nelze podat jiný opravný
prostředek, je člen ČVS oprávněn podat arbitrážní komisi návrh na jeho
přezkoumání. Návrh na přezkoumání rozhodnutí orgánu ČVS nemá odkladný
účinek.
Člen ČVS je oprávněn podat návrh na přezkoumání rozhodnutí orgánu ČVS
k arbitrážní komisi ČVS do 20 dnů od jeho odeslání.
Orgány ČVS všech územních úrovní jsou povinny dbát toho, aby práva členů
ČVS vyplývající ze stanov a směrnic ČVS byla uplatňována v souladu s principy
právního řádu České republiky, čestného sportovního soutěžení a pravidly
morálky.
Porušování stanov, směrnic ČVS, dokumentů FIVB a CEV, jejich obcházení,
jakož i neplnění povinností podle nich uložených je nepřípustné a je
disciplinárním proviněním.

Článek 18
Zásady hospodaření
1. ČVS hospodaří s vlastním majetkem a dále s majetkem, který je oprávněn
užívat, a to na základě platných právních jednání a z nich vyplývajících
závazkových vztahů, zejména pak ze smluv.
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2. Majetek a finanční prostředky k plnění svého poslání ČVS vytváří z příjmů
z realizace práv vyplývajících z poslání ČVS, zejména pak z rozpočtových a
mimorozpočtových příjmů.
3. ČVS hospodaří podle přijatého rozpočtu v souladu s platnými právními předpisy
České republiky. Rozpočtová pravidla a hospodaření ČVS upravuje směrnice
Hospodaření a účtování v ČVS.
4. ČVS je účetní jednotkou v souladu se zněním příslušných právních předpisů
České republiky.
5. V případě zrušení ČVS bez právního nástupce musí být provedena likvidace.
Likvidátora jmenuje valná hromada ČVS, která též rozhodne o naložení
s likvidačním zůstatkem.

Článek 19
Ochrana osobních údajů a osobnostní práva
1. Všichni členové ČVS svým přihlášením k ČVS dávají výslovně souhlas s užitím
údajů o fyzické osobě a údajů o právnické osobě (dále jen „osobní údaje"), a to
zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů
vyplývajících z účasti ČVS a za účelem naplnění cílů ČVS uvedených ve
stanovách ČVS. Členové ČVS mají právo přístupu ke svým osobním údajům a
právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Údaje o
členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a
územních samospráv, příp. jiným sportovním organizacím (zejména ČOV), a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací, darů či jiných příspěvků.
2. Všichni členové ČVS svým přistoupením k ČVS dávají výslovně souhlas
s pořizováním a použitím zvukových a obrazových záznamů, fotografií apod.
(dále jen „záznamy"). Při pořizování a používání záznamů nesmí dojít
k porušení práv na ochranu osobnosti, zejména neoprávněným zásahům do
soukromí členů ČVS. Pořizování a použití záznamů musí být v souladu se
stanovami ČVS a cíli ČVS.

Článek 20
Marketingová práva
1. ČVS je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních,
rozhlasových, audiovizuálních práv, práv na fotografické snímky a snímání,
všech marketingových a ostatních práv zde výslovně neuvedených a
vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČVS na území České
republiky.
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Článek 21
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny 13. konferencí ČVS dne 13. května 2018 a nabývají
účinnosti dnem 1. listopadu 2020 kromě 1. věty odstavce 1, článku 14, která
nabývá účinnosti dnem schválení těchto stanov.
Členství fyzických a právnických osob v ČVS a statuty asociací vzniklé před
nabytím účinnosti těchto stanov zůstávají nedotčeny.
Správní rada ČVS a výbor ČVS, ustavené před dnem nabytí účinnosti těchto
stanov, zůstávají v činnosti až do volby nového výboru ČVS valnou hromadou
ČVS. Ve své činnosti se řídí ustanoveními předchozích stanov ČVS kromě
ustanovení uvedeného v odst. 4 tohoto článku. Okamžikem zvolení nového
výboru ČVS zaniká správní rada ČVS, členství členů ve správní radě ČVS a
členství členů ve výboru ČVS zvolených dle předchozích stanov ČVS.
První valnou hromadu ČVS v roce 2021 svolává správní rada ČVS, ustavená dle
předchozích stanov ČVS, a to dle klíče a ustanovení uvedených v těchto
stanovách. Členové správní rady ČVS, pokud nejsou delegáty této valné
hromady ČVS, se mohou této valné hromady ČVS účastnit s hlasem poradním.
Hosté se této valné hromady ČVS mohou účastnit na pozvání správní rady ČVS.
Výbory KVS a předsednictva KVS, ustavené před dnem nabytí účinnosti těchto
stanov, zůstávají v činnosti až do volby nového výboru KVS valnou hromadou
KVS. Ve své činnosti se řídí ustanoveními předchozích stanov ČVS kromě
ustanovení uvedeného v odst. 6 tohoto článku.
První valnou hromadu KVS v roce 2021 svolává předsednictvo KVS, ustavené
dle předchozích stanov ČVS, a to dle klíče a ustanovení uvedených v těchto
stanovách. Členové předsednictva KVS, pokud nejsou delegáty této valné
hromady KVS, se mohou této valné hromady KVS účastnit s hlasem poradním.
Hosté se této valné hromady KVS mohou účastnit na pozvání předsednictva
KVS.
Výbory OVS, ustavené před dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají
v činnosti až do volby nového výboru OVS valnou hromadou OVS. Ve své
činnosti se řídí ustanoveními předchozích stanov ČVS kromě ustanovení
uvedeného v odst. 8 tohoto článku.
První valnou hromadu OVS v roce 2021 svolává výbor OVS, ustavený dle
předchozích stanov ČVS, a to dle klíče a ustanovení uvedených v těchto
stanovách.
Kontrolní a revizní komise ČVS, KVS a OVS a arbitrážní komise ČVS, ustavené
před dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají v činnosti až do konce
svého funkčního období. Ve své činnosti se řídí ustanoveními těchto stanov.
Aniž by tím byl dotčen článek 7, odst. 8., písm. a) těchto stanov, je výbor ČVS
oprávněn provádět změny stanov ČVS, vyžádá-li si takové změny požadavek
rejstříkového soudu v souvislosti s oznámením změn těchto stanov uvedenému
soudu, nebo právními předpisy podložený požadavek jiného orgánu státní
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správy České republiky. Změny stanov prováděné výborem ČVS podle tohoto
odstavce nesmí zasahovat do základních principů, na nichž tyto stanovy
spočívají.
11. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních
ustanovení stanov.
12. K výkladu stanov je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

Mgr. Marek Pakosta., v.r.
předseda ČVS
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