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ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY ČVS
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Organizační řád správní rady Českého volejbalového svazu (dále jen "organizační řád") je vnitřním předpisem Českého volejbalového svazu (dále jen "ČVS"), který vychází ze stanov ČVS (dále
jen "stanovy"), podrobněji stanoví způsob práce správní rady ČVS (dále jen "SR") a oprávnění
členů SR.

2.

Organizační řád schvaluje, mění a doplňuje výbor ČVS (dále jen "V ČVS").
Článek 2
Postavení SR

1.

SR je statutárním a výkonným orgánem ČVS.

2.

V souladu s článkem 9 stanov řídí SR činnost ČVS mezi zasedáními V ČVS.
Článek 3
Složení SR

1.

SR tvoří:
a) předseda ČVS (dále jen "předseda"),
b) místopředsedové ČVS (dále jen "místopředseda"),
c) členové.

2.

Pokud V ČVS nerozhodne jinak, vykonávají členové SR své funkce jako neprofesionální, dobrovolní funkcionáři.
Článek 4
Organizace činnosti SR

1.

SR plní, zpravidla, své úkoly podle ročního plánu práce (dále jen "plán"). V plánu jsou rozpracovány dlouhodobé záměry vycházející z poslání ČVS, usnesení konference ČVS a V ČVS. Za přípravu a předložení plánu odpovídá předseda. Plán je po schválení SR závazný pro všechny nositele úkolů v něm zakotvených. Změny v plánu lze provádět jen v nezbytných případech a pouze
po schválení SR.

2.

Zasedání SR (dále jen "zasedání") svolává předseda, zpravidla jedenkrát za měsíc, v souladu s
plánem SR. Zasedání se řídí "Jednacím řádem správní rady ČVS", který vypracuje a schválí SR.

3.

Pro operativní řešení úkolů a přípravu zasedání může v období mezi zasedáními předseda svolávat schůzi vedení SR (dále jen "jednání"). Vedení SR tvoří předseda a místopředsedové. Řádnými
účastníky jednání jsou i další členové SR, kteří jsou přizváni k řešení úkolů, či projeví-li zájem o
účast na jednání.

4.

Mimořádné zasedání svolá předseda v případě nutnosti řešení neodkladných záležitostí nebo na
písemnou žádost nadpoloviční většiny členů SR.

5.

Zasedání je schopno usnášení a jednání, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů SR.
Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů SR.

6.

Opakovaná neúčast člena SR na zasedání a jednání – dvakrát po sobě dopředu neomluvená
nebo třikrát po sobě dopředu omluvená, dává předsedovi právo přednést V ČVS návrh na odvolání člena SR.

7.

Hosty na zasedání SR může pozvat pouze předseda. Podle povahy projednávané problematiky
má právo přizvat pracovníky sekretariátu ČVS a předkladatele návrhu materiálu pro jeho projednání, či podle své úvahy i další hosty.

8.

Ze zasedání SR je pořizován zápis, který je zasílán členům SR a předsedovi kontrolní a revizní
komise ČVS (dále jen "KRK"). Podle potřeby je zasílán zápis nebo jeho výpis i dalším osobám,
kterých se usnesení SR týká.

9.

SR jmenuje předsedu a členy odborné komise k řízení jednotlivých oblastí činnosti. Na tyto komise má právo delegovat část svých pravomocí s tím, že SR plní úlohu odvolacího orgánu II. stupně.
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10. SR je oprávněna ustavit pracovní komise k řízení jednotlivých pracovních úseků.
11. Právo předkládat předlohy či materiál k projednání ve SR mají předseda, místopředsedové a
ostatní členové SR, předseda KRK a pověření předsedové odborných komisí.
Článek 5
Předseda
1.

Předseda je volený a odvolatelný V ČVS. Je představitelem ČVS a při výkonu své funkce vystupuje jménem ČVS. Je v plném rozsahu své funkce odpovědný členům V ČVS za činnost SR a sekretariátu ČVS.

2.

Podle plánu svolává SR a řídí její činnost.

3.

Prostřednictvím generálního sekretáře řídí sekretariát ČVS.

4.

Ke svému zastupování zmocňuje místopředsedy, generálního sekretáře, případně další členy
ČVS.

5.

K projednávání úkolů souvisících s výkonem jeho řídící funkce může svolávat porady předsedy.
Na poradě mohou být přijímána stanoviska k předkládaným materiálům, či přednášené problematice, porada však nemůže přijmout závěry k věci, která spadá do pravomoci jiných orgánů ČVS.
Článek 6
Místopředsedové

1.

Místopředsedové jsou jmenováni, či odvoláni V ČVS na návrh předsedy.

2.

Místopředsedové, podle rozhodnutí předsedy, řídí jednotlivé odborné úseky práce v ČVS. Rozsah
jejich pravomocí je delegován předsedou.

3.

V případě nepřítomnosti předsedy přebírají místopředsedové jeho pravomoci a povinnosti v plném
rozsahu. O pořadí zastupování rozhodne buď předseda, nebo SR. V případě nepřítomnosti předsedy delší než půl roku pověří nejbližší zasedání V ČVS jeho zastupováním některého
z místopředsedů.
Článek 7
Členové SR

1.

Členové SR jsou jmenováni, či odvoláváni V ČVS na návrh předsedy.

2.

Členové SR spolupracují na tvorbě koncepce ČVS.

3.

Členové SR odpovídají předsedovi za svěřené úseky práce v ČVS.

4.

Členové SR řídí činnost odborných komisí, v jejichž čele stojí, a odpovídají předsedovi za výsledky této činnosti.
Článek 8
Účast KRK

1.

Na všechna zasedání SR je zván předseda KRK nebo jeho pověřený zástupce.

2.

Představitel KRK ze zúčastňuje zasedání SR s hlasem poradním.

3.

SR je povinna projednat a případně přijmout opatření ke všem zjištěním předloženým KRK.

4.

Nedojde-li ke shodě mezi SR a KRK, bude rozpor předložen ke konečnému rozhodnutí nejbližšímu zasedání V ČVS. Toto právo má jak SR, tak KRK.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2.

SR je ve své práci vázána stanovami a tímto organizačním řádem.

3.

Tato změna č. 01/2011 směrnice č. 03/2011 "Organizační řád správní rady ČVS" byla schválena
výborem ČVS dne 27. listopadu 2011 a nabývá účinnosti dnem 27. listopadu 2011.

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