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STATUT
Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů
Název
Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů (dále jen AVOK-M)
Sídlo
sídlem AVOK –M je Praha s adresou:
Český volejbalový svaz
Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů
Zátopkova 100/2, pošt. schr. 40
160 17 Praha 6-Strahov
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AVOK-M je dobrovolným sdružením volejbalových oddílů a klubů (dále jen oddíly), které se zúčastňují nejvyšší soutěže ČVS žen. AVOK-M zastupuje zájmy těchto volejbalových oddílů a klubů.
AVOK-M je složkou ČVS s vlastní organizační strukturou a orgány. Nemá však vlastní právní
subjektivitu.
AVOK-M vyvíjí svou činnost v souladu s předpisy ČVS a rozhodnutími jeho orgánů.
AVOK-M vysílá delegáty s hlasem rozhodujícím na konferenci ČVS. Počet delegátů je určen stanovami ČVS.
AVOK-M je zastoupena ve výboru ČVS podle klíče daného stanovami ČVS.
AVOK-M nevyvíjí žádnou činnost, která by vyžadovala finanční nároky a nemá proto vlastní rozpočet.
Statut AVOK-M a jeho případné změny schvaluje výbor ČVS.
2. POSLÁNÍ A ÚKOLY AVOK-M

1.
2.
3.
4.

Aktivně se podílet na rozvoji vrcholového volejbalu v ČR.
Zastupovat zájmy sdružených členů.
Spolupracovat s příslušnými orgány na struktuře soutěží a úpravách předpisů ČVS.
V součinnosti s příslušnými orgány a složkami ČVS napomáhat zvyšování úrovně státní reprezentace. Napomáhat vytváření podmínek pro přípravu reprezentantů v oddílech.
3. ČLENSTVÍ

1.
2.

1.

2.

3.
4.

Členy AVOK-M se stávají automaticky všechny oddíly startující v nejvyšší soutěži ČVS mužů.
Podmínkou členství je jejich souhlas se statutem AVOK-M.
Členství v AVOK-M zaniká automaticky po jednom roce po sestupu z nejvyšší soutěže ČVS
mužů, pokud oddíl znovu nepostoupí. V této jednoroční ochranné lhůtě má však oddíl pouze hlas
poradní.
4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY
Nejvyšším orgánem AVOK-M je valná hromada. Valnou hromadu svolává předseda AVOK-M
nejméně dvakrát za rok. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požádá-li o to nadpoloviční
většina oddílů AVOK-M.
Valné hromady se zúčastňují zástupci oddílů AVOK-M. Každý oddíl má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců oddílů. Předložené návrhy
jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných zástupců oddílů.
Valná hromada volí předsedu a místopředsedu AVOK-M, delegáty na konferenci ČVS a zástupce
do výboru ČVS.
Valná hromada si může ke své činnosti zřizovat pracovní komise.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.

K výkladu tohoto statutu AVOK-M je oprávněna výhradně legislativní komise SR ČVS.
Tento statut AVOK-M byl schválen výborem ČVS dne 30. dubna 2005. Tímto dnem rovněž nabývá účinnosti. Zároveň se ruší směrnice č. 4/96 – statut AVOK ze dne 27. dubna 1996.
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