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STATUT ASOCIACE VOLEJBALOVÝCH DEBLŮ
(VOLEJBALU DVOJIC)
Název
asociace volejbalových deblů (volejbalu dvojic) (dále jen AVD).
Působnost
asociace rozvíjí činnost v oblasti volejbalu dvojic na území České republiky.
Sídlo
sídlem AVD je Praha s adresou:
Český volejbalový svaz,
Asociace volejbalových deblů
Zátopkova 100/2, pošt. schr. 40
160 17 Praha 6-Strahov
Postavení
AVD je součástí ČVS.
Statut AVD a jeho případné změny schvaluje výbor ČVS.
článek 1
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

AVD je dobrovolným sdružením členů ČVS, kteří se věnují volejbalovým deblům.
AVD je samostatnou složkou ČVS s vlastní organizační strukturou a řídícími orgány. Nemá však
vlastní právní subjektivitu.
AVD má právo vydávat své vlastní zvláštní sportovně - technické nebo jiné předpisy. Případné
zvláštní předpisy nebo opatření přijatá orgány AVD nesmí být v rozporu s předpisy ČVS.
AVD vysílá delegáty s hlasem rozhodujícím na konferenci ČVS. Počet delegátů je určen stanovami ČVS.
AVD je zastoupena ve výboru ČVS podle klíče daného stanovami ČVS.
článek 2
Poslání a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

AVD zabezpečuje rozvoj volejbalu dvojic na území ČR.
AVD zastupuje zájmy sdružených členů.
AVD zastupuje český volejbal dvojic prostřednictvím ČVS v mezinárodních organizacích.
AVD organizuje a řídí mistrovské a nemistrovské soutěže ve volejbalu dvojic na hřišti.
AVD zabezpečuje státní reprezentaci ve volejbalu dvojic.
článek 3
Členství

1.

2.

3.
4.
5.

Členem AVD se může stát každý člen ČVS organizovaný v ČVS ve smyslu čl. 14 stanov ČVS.
Členem AVD se může stát i zájemce, který není členem ČVS. Jeho členství je řešeno zvláštním
předpisem.
Přihlášku za člena AVD mohou podávat i oddíly, které jsou sdruženy v ČVS, nebo další právnické
osoby, které jsou podle stanov ČVS členem ČVS. Kolektivní přihlášku do AVD je nutno podat výhradně písemnou formou. Formulaci přihlášky stanoví příslušný orgán AVD.
AVD neprovádí zvláštní registraci svých hráčů. Členská základna AVD je součástí ČVS.
Náborových a jiných vybraných soutěží organizovaných AVD se mohou zúčastnit na základě rozhodnutí vyhlašovatele soutěže i hráči, kteří nejsou členy ČVS.
O případných členských příspěvcích AVD rozhoduje výbor ČVS na návrh příslušného orgánu
AVD.
článek 4
Orgány AVD

1.

Rada AVD
- rada AVD je nejvyšším orgánem AVD,
- funkční období rady je dvouleté,

členy rady jmenuje a odvolává výbor ČVS na návrh předsedy AVD nebo odstupujícího orgánu,
rada má zpravidla 11 členů,
v případě odchodu některého člena má rada právo kooptovat náhradníka a to až do 1/3 počtu
členů; kooptaci potvrzuje na nejbližším zasedání výbor ČVS jmenováním,
- rada se schází zpravidla 1 x ročně,
- rada volí a odvolává předsedu AVD,
- rada volí revizní komisi AVD,
- na návrh předsedy AVD jmenuje a odvolává členy výkonného výboru,
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru,
- projednává a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření AVD,
- projednává zprávu revizní komise AVD,
- nejméně 1x za dva roky svolává aktiv členů AVD, se kterým konzultuje výsledky a hlavní směry dalšího rozvoje volejbalových deblů v ČR a návrhy na složení rady a revizní komise AVD,
- rozhoduje o dalších otázkách, které na sebe svým usnesením vztáhne.
Revizní komise
- revizní komise je nezávislý orgán, za svojí činnost odpovídá radě AVD, kterou byla zvolena,
- o složení revizní komise rozhoduje rada AVD,
- revizní komise má zpravidla 3 členy,
- revizní komise volí ze svého středu předsedu,
- funkční období revizní komise je dvouleté,
- členové revizní komise se mohou zúčastňovat zasedání orgánů AVD s hlasem poradním.
Výkonný výbor AVD
- výbor je výkonný orgán AVD s rozhodovacími pravomocemi, který řídí činnost AVD mezi zasedáními rady,
- funkční období výboru je dvouleté,
- o složení výboru rozhoduje rada AVD na návrh předsedy AVD, který výbor AVD řídí,
- výbor má zpravidla 3 členy,
- výbor se schází zpravidla 1 x za tři měsíce,
- výbor zastupuje AVD ve vztahu k orgánům ČVS,
- výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci rady AVD,
- výbor přijímá opatření ke zjištěním revizní komise AVD,
- ve věcech, u nichž podle zvláštních předpisů přísluší rozhodování v I. instanci odborným komisím, plní úlohu odvolacího orgánu.
Orgány AVD jsou vytvářeny volbami nebo jmenováním a to výhradně na zasedáních příslušných
orgánů ČVS a AVD.
O odvolání člena z funkce rozhoduje výhradně ten orgán, který ho do funkce zvolil nebo jmenoval.
Všechny orgány jsou oprávněny volit a přijímat usnesení pouze tehdy, když je přítomna na jednání
nejméně nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení nebo zvolení je potřebný souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů.
Právo volit a hlasovat mají všichni členové AVD starší patnácti let.
Do funkcí v orgánech AVD mohou být voleni pouze členové starší osmnácti let.
-

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

článek 5
Postavení, hospodaření a mejetek
AVD hospodaří podle svého vlastního ročního rozpočtu.
Návrh rozpočtového schodku (přebytku) je předkládán ke schválení výboru ČVS jako součást
rozpočtu ČVS.
3. Výbor ČVS rovněž schvaluje výsledek hospodaření AVD, který je předkládán jako součást výsledku hospodaření ČVS.
4. AVD hospodaří s majetkem ČVS, který jí je svěřen. Evidenci tohoto majetku vede sekretariát
ČVS. AVD je povinna svěřený majetek obhospodařovat s péčí řádného hospodáře.
5. AVD nemá vlastní účet u peněžního ústavu. Veškeré finanční operace jsou prováděny prostřednictvím sekretariátu ČVS a účtu ČVS.
6. Sekretariát ČVS vede pro hospodaření AVD zvláštní (samostatnou) evidenci (konta).
7. Veškeré doklady archivuje sekretariát ČVS.
8. AVD nemá vlastní pokladnu. Pokladní službu pro celý ČVS zabezpečuje sekretariát ČVS.
9. AVD nemá podpisové právo. Jednotliví funkcionáři AVD mohou být pověřeni zastupováním ČVS v
konkrétních případech.
10. Případné pracovně-právní vztahy s pracovníky AVD bude řešit sekretariát ČVS podle rozhodnutí
příslušných orgánů ČVS.
1.
2.

článek 6
Závěrečná ustanovení
1.
2.

K výkladu tohoto statutu AVD je oprávněna výhradně legislativní komise SR ČVS.
Tento statut asociace volejbalových deblů byl schválen výborem ČVS dne 24. dubna 1999 a tímto
dnem nabývá účinnosti.

Ing. Pavel Kučera v.r.
předseda ČVS

Mgr. Jan Žižka v.r.
generální sekretář ČVS

