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SMĚRNICE O ČLENSTVÍ V ČVS
Úvod
Členem Českého volejbalového svazu (dále jen "ČVS") může být fyzická osoba nebo právnická osoba.
Článek 1
Členství fyzické osoby
1.

Pod členstvím fyzické osoby v ČVS se rozumí členství v oddíle, který je členem ČVS podle článku
2, odst. 1., písm. a) této směrnice.

2.

Členem se může stát každý 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.

3.

Členství fyzické osoby vznikne okamžikem přijetí za člena na základě přihlášky podané prostřednictvím oddílu, který je členem ČVS. O přijetí za člena rozhoduje správní rada ČVS prostřednictvím registračně matriční komise ČVS.

4.

Základní práva člena jsou:
a) podílet se dle svých osobních možností a zájmu na činnosti v ČVS,
b) volit a být volen do orgánů ČVS, za předpokladu plné svéprávnosti.

5.

Základní povinnosti člena 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 příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů ČVS, smluv a sportovně-technických předpisů ČVS.

6.

Členství zaniká:
a) vystoupením,
b) vyloučením pro zvlášť závažné provinění při porušení základních povinností člena,
c) okamžikem, kdy člen – fyzická osoba není členem žádného člena ČVS – právnické osoby,
d) úmrtím.
O vyloučení podle písm. b) rozhoduje správní rada 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 konečné.

7.

Evidence a registrace členů:
7.1 Základní evidenci členů vede registračně matriční komise ČVS.
7.2 Registračně matriční komise ČVS odděleně:
a) registruje aktivní členy všech věkových kategorií a kvalifikací na základě vystavených
"Průkazů členů ČVS",
b) eviduje neaktivní členy všech věkových kategorií a kvalifikací,
c) eviduje bývalé členy všech věkových kategorií a kvalifikací, jimž byla zrušena registrace archiv,
d) eviduje zemřelé členy všech věkových kategorií a kvalifikací - archiv.
Způsob registrace a evidence se řídí příslušnou směrnicí ČVS.
Článek 2
Členství právnické osoby

1.

Pod členstvím právnické osoby v ČVS se rozumí členství právnické osoby, vlastnící IČ, a to
zejména:
a) spolku, společnosti, svazu, hnutí, klubu, tělovýchovné jednoty, tělocvičné jednoty, volejbalového oddílu a jiné organizace sdružující členy především za účelem zájmu o účast
v soutěžích ČVS, tedy oddílu,
b) jiného sdružení, které má zájem pomáhat při rozvoji volejbalu v České republice.

2.

Členství právnické osoby vznikne schválením písemné „Přihlášky k registraci právnické osoby“
správní radou ČVS, podanou prostřednictvím registračně matriční komise ČVS.
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3.

Základní práva právnické osoby jsou:
a) účastnit se mistrovských, nemistrovských i ostatních soutěží pořádaných orgány ČVS,
b) navrhovat své zástupce do orgánů ČVS.

4.

Základní povinnosti 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.

5.

Členství právnické osoby zaniká:
a) písemným prohlášením oddílu o vystoupení z ČVS,
b) vyloučením pro neplnění členských povinností,
c) zánikem právnické osoby.
O vyloučení podle písm. b) rozhoduje správní rada 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 konečné.

6.

Registračně matriční komise ČVS odděleně:
a) registruje aktivní právnické osoby - oddíly,
b) eviduje právnické osoby - oddíly se zrušeným členstvím.
Způsob registrace a evidence se řídí příslušnou směrnicí ČVS.
Článek 3
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2.

Tato změna č. 04/2016 směrnice č. 02/2011 "Směrnice o členství v ČVS" byla schválena výborem
ČVS dne 15. května 2016 a nabývá účinnosti dnem 15. května 2016.

PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r.
předseda ČVS

Směrnice č. 02/2011 "Směrnice o členství v ČVS"

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

Strana 3

