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Komentář k návrhu stanov ČVS (2018) 
 
Na základě připomínek ke stanovám (z 1. a 2. kola připomínkového řízení) připravila 
legislativní komise návrh nových stanov ČVS.  
Návrh stanov byl projednám ve správní radě ĆVS dne 14.2.2018 a bude přrdložen ke 
schvalování delegátům 13. mimožádné konference ČVS dne 13.5.2018.   
 
Návrh je předkládán ve třech formátech: 
1) čistopis 
2) vyznačené úpravy na základě 2. kola připomínkového řízení (vyznačeno zeleně) 
3) vyznačené úpravy stávajících stanov dle jednotlivých etap (žlutě návrh pro 1. kolo 
připomínkového řízení, modře úpravy po 1. kole připomínkového řízení, zeleně 
úpravy po 2. kole připomínkového řízení). 
 
Současné stanovy ČVS naleznete na WEBu ČVS:  
http://www.cvf.cz/dokumenty/download/01_Sbírka%20směrnic%20ČVS/00-
17%20Stanovy_Ceskeho_volejbaloveho_svazu.pdf 
 
 
Základní navržené úpravy stanov ČVS: 
a) Základní myšlenkou návrhu je změna orgánů ČVS: 
Na republikové úrovni se mění třístupňové řízení (konference, výbor, správní rada) na 
dvoustupňové (valná hromada, výbor). 
Valná hromada odpovídá konferenci, výbor odpovídá dnešní správní radě.  
Řádná valná hromada ČVS se schází každoročně (v květnu), výbor ČVS jedenkrát za měsíc. 
Výbor ČVS tvoří předseda, dva místopředsedové a max. dalších 12 členů. Výbor a jeho 
předsedu volí valná hromada, která také stanovuje počet členů výboru.  
Místopředsedy volí pak členové výboru ze svých řad. 
Ve výboru ČVS je vždy zástupce za asociaci beachvolejbalu, zástupce za asociaci 
volejbalových klubů mužů a zástupce za asociaci volejbalových klubů žen. Členy výboru 
ČVS za asociace volí valná hromada ČVS z kandidátů navržených asociacemi. 
 
Na krajské úrovni je zrušeno předsednictvo KVS a zůstává dvoustupňové řízení (valná 
hromada, výbor). 
Valná hromada KVS odpovídá konferenci KVS, výbor KVS přebírá i funkci předsednictva 
KVS.  
Řádná valná hromada KVS se schází každoročně (mezi 1.3. a 15.4.), výbor KVS  zpravidla 
jedenkrát za měsíc. 
 
Na okresní úrovni zůstává dvoustupňové řízení (valná hromada, výbor), valná hromada 
OVS odpovídá konferenci OVS.  
Řádná valná hromada OVS se schází jedenkrát za čtyři roky (v únoru), výbor OVS  nejméně 
jedenkrát za 3 měsíce. Delegáty na valnou hromadu KVS volí a kandidáty do výboru KVS 
navrhuje výbor OVS. 
 
b) Licenční příspěvky jsou nahrazeny členskými příspěvky. 
Předpokládá se přejmenovat směrnic Licenční příspěvky v ČVS na Členské příspěvky v ČVS 
a provést příslušné úpravy ve všech směrnicích. 
 

http://www.cvf.cz/dokumenty/download/01_Sb
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c) Je upřesněna a zdůrazněna povinnost hradit členské příspěvky, a to jak pro členy orgánů 
ČVS všech úrovní, tak i pro ty, co se ucházejí o zvolení do těchto orgánů. 
 
d) Při volbě do orgánů mohou být na základě volebního řádu zvoleni kandidáti v pořadí 
podle počtu obdržených hlasů. Nevyžaduje se v tomto případě nadpoloviční většina 
obdržených hlasů. 
 
e) Jako klíč počtu delegátů za jednotlivé KVS na valnou hromadu ČVS podle počtu 
uhrazených členských příspěvků (současných licenčních příspěvků) jsou uvedeny dvě 
hodnoty: 300 a 500. Tento údaj nemá vliv na žádná další legislativní ustanovení stanov a je 
navrženo, aby o konkrétním klíči rozhodli hlasováním delegáti konference ČVS. 
 
f) Bylo doplněno ustanovení o účasti pozvaných hostů s hlasem poradním na valných 
hromadách ČVS, KVS i OVS.  
 
g) Bylo zpřesněno, že program valné hromady ČVS je možné doplňovat nejpozději 1 měsíc 
před jejím konáním a materiály na tuto valnou hromadu se zasílají nejpozději 10 dnů před 
jejím konáním.  
 
h) Je upřesněno, že na opakované valné hromadě ČVS je možno jednat jen o záležitostech 
zařazených na pořad původní valné hromady. 
 
i) Bylo doplněno, že mimořádná valná hromada ČVS, KVS nebo OVS je rovněž svolána na 
základě podnětu příslušné kontrolní a revizní komise. 
 
j) Bylo doplněno, že mimořádná valná hromada ČVS je rovněž svolána na základě 
požadavku alespoň třetiny oddílů, jejichž družstva hrají nejvyšší soutěž dospělých. 
 
k) Vzhledem k tomu, že se valná hromada ČVS schází pouze jedenkrát ročně, je schvalování 
rozpočtu ČVS dáno do gesce výboru ČVS. Hospodaření schvaluje valná hromada.  
Obdobně je upraveno i na úrovni KVS.  
Na úrovni OVS schvaluje rozpočet i hospodaření výbor OVS, neboť valná hromada OVS se 
schází 1x za 4 roky. 
 
l) Bylo doplněno, že valná hromada ČVS schvaluje výroční zprávu ČVS a že bere na vědomí 
hospodaření obchodních společností, na nichž se majetkové podílí. 
 
m) Místopředsedy ČVS, jak je již uvedeno výše, volí výbor ČVS ze svých řad. Obdobně 
místopředsedu KVS a OVS volí výbor KVS, resp. OVS. 
 
n) Doplněno ustanovení o účasti generálního sekretáře na zasedání výboru ČVS. 
 
o) Je uvedeno, že všechny KVS jsou pobočnými spolky ČVS.  
Poznámka: Doporučuje se, aby konference ČVS uložila KVS, které nejsou dosud pobočnými spolky,   
 aby se jimi staly nejpozději do data účinnosti nových stanov.    
 
p) OVS je začleněna jako organizační jednotka KVS. (Dosud jsou organizační jednotkou 
ČVS.) 
 
q) Své delegáty na valnou hromadu OVS a valnou hromadu KVS Prahy vysílají i oddíly, 
jejichž hráči se účastní beachvolejbalových soutěží organizovaných nejen ABV, ale i KVS. 
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r) Účinnost stanov (viz přechodná a závěrečná ustanovení) 
Předpokládá se, že orgány dle nových stanov by vznikaly postupně odspoda, nejprve orgány 
OVS, pak KVS a nakonec ČVS.  
Je navržena účinnost od 1.11.2020 s tím, že orgány všech úrovní zůstávají v činnosti až do 
příslušné valné hromady v roce 2021, čímž se předpokládá, že funkční období členů 
současných orgánů bude čtyřleté, jak je uvedeno v současných stanovách. Uvedené datum 
bylo zvoleno tak, aby bylo možno svolat valné hromady již podle nových stanov (valnou 
hromadu ČVS nejméně 5 měsíců předem, obdobně valné hromady KVS a OVS). 
 
 
            Jiří Sloup 
14.2.2018      předseda LK ČVS 


