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STATUT
ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Správní rada ČVS (dále jen „SR“) v souladu se stanovami Českého volejbalového svazu (dále jen
„ČVS“) článkem 9, odst. 5., písm. e) ustavuje k realizaci svých úkolů tyto odborné komise a jejich
subkomise:
1.1
Legislativní komise ČVS (LK).
1.2
Registračně matriční komise ČVS (RMK).
1.3
Sportovně technická komise ČVS (STK).
1.4
Disciplinární komise ČVS (DK).
1.5
Odvolací komise ČVS (OK).
1.6
Mezinárodní komise (MK).
1.7
Hospodářská komise ČVS (HK).
1.8
Komise rozhodčích ČVS (KR).
a) Subkomise delegátů ČVS (SD),
b) Subkomise delegační pro soutěže řízené ČVS (SDSŘ),
c) Subkomise výchovy a vzdělávání rozhodčích žen (SVVRŽ),
d) Subkomise školení a pravidel (SŠP),
e) Subkomise hodnocení rozhodčích (SHR).
1.9
Komise společenského významu ČVS (KSV).
a) Rada síně slávy (RSS) – subkomise KSV.
1.10 Rada mládeže (RM).
1.11 Trenérsko-metodická komise ČVS (TMK).
1.12 Pracovní komise ČVS (PK).

2.

SR jmenuje v souladu se stanovami ČVS článkem 9, odst. 5., písm. e) a Organizačním řádem
správní rady ČVS k řízení jednotlivých oblastí činnosti:
2.1
na návrh předsedy ČVS předsedy odborných komisí,
2.2
na návrh příslušného předsedy odborné komise předsedy subkomisí a členy komisí a subkomisí, s výjimkou členů pracovní komise ČVS, jejíž členové jsou jmenováni na návrh
předsedy ČVS.

3.

SR na odborné komise a subkomise deleguje část svých pravomocí s tím, že SR plní úlohu odvolacího orgánu druhého stupně.
Článek 2
Poslání odborných komisí a subkomisí

1.

Obecným posláním odborných komisí je metodická a kontrolní činnost, tvorba, uplatňování a
dodržování ustanovení stanov, směrnic, předpisů, pravidel, pokynů, rozhodnutí a dokumentů vydaných v ČVS ve své oblasti činností.

2.

Obecným posláním subkomisí je napomáhání příslušné odborné komisi v uplatňování činností
podle odst. 1. tohoto článku.

3.

Specifickým posláním jednotlivých odborných komisí a subkomisí je:
3.1

Legislativní komise ČVS (LK)
- působení v oblasti legislativy ČVS, zejména při tvorbě a úpravách směrnic ČVS a při
posuzování dopadu legislativních změn v ČVS na oblasti činnosti ČVS.

3.2

Registračně matriční komise ČVS (RMK)
- registrace právnických a fyzických osob a provádění dalších činností vyplývajících ze
Stanov ČVS, Směrnice o členství v ČVS, Registračního řádu volejbalu a Přestupního
řádu volejbalu.

3.3

Sportovně technická komise ČVS (STK)
- řízení mistrovských soutěží vyhlašovaných SR a Českého poháru mužů a žen.

3.4

Disciplinární komise ČVS (DK)
- projednávání disciplinárních provinění a vydávání rozhodnutí podle Disciplinárního řádu
volejbalu.
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3.5

Odvolací komise ČVS (OK)
- projednávání odvolání proti rozhodnutím komisí a příprava odborného stanoviska jako
podklad pro rozhodování SR.

3.6

Mezinárodní komise (MK)
- koordinace mezinárodní činnosti (FIVB, CEV, MEVZA).

3.7

Hospodářská komise ČVS (HK)
- metodická a kontrolní činnost v oblasti hospodaření ČVS.

3.8

Komise rozhodčích ČVS (KR)
- v duchu fair play řízení a dohled nad uplatňováním a dodržováním pravidel volejbalu,
sportovně-technických předpisů v mistrovských a nemistrovských soutěžích ČVS.

3.9

Komise společenského významu ČVS (KSV)
zajišťování oceňování práce pro rozvoj volejbalu a řízení soutěží seniorek, superveteránů, vesnických a zemědělských družstev.
a) Rada síně slávy (RSS)
- dokumentování a uchovávaní v paměti mimořádných úspěchů českého volejbalu,
jejich prezentací zvyšování jeho prestiže a přispívání k propagaci všech forem volejbalu na veřejnosti.

3.10

Rada mládeže (RM)
spolupráce při rozvoji mládežnického volejbalu a metodiky v ČVS.

3.11

Trenérsko-metodická komise (TMK)
spolupráce při tvorbě metodiky volejbalu.

3.12 Pracovní komise ČVS (PK)
zajišťuje profesionální podporu a zastřešení jednotlivým oblastem svěřeným do působnosti PK.
Článek 3
Úkoly odborných komisí a subkomisí
1.

Odborné komise plní zejména tyto obecné úkoly:
1.1
Podílí se návrhy, připomínkami na novelizaci stanov, směrnic a předpisů ČVS.
1.2
Podílí se na propagaci volejbalu na veřejnosti.
1.3
Spolupracují na rozvoji Volejbalového informačního systému (dále jen „VIS“) prostřednictvím garanta, kterým je legislativní komise ČVS.
1.4
Vypracovávají návrh rozpočtu komise na příslušné účetní období a předložit jej v požadovaném termínu hospodářské komisi.
1.5
Pravidelně, nejméně dvakrát ročně sledují čerpání rozpočtu komise za příslušné účetní
období.
1.6
Vypracovávají s výjimkou disciplinární komise ČVS a odvolací komise ČVS „Plán činnosti
komise“ na příslušný rok či soutěžní období.
1.7
Plní úkoly zadané SR a o plnění podávají zprávu.
1.8
Předkládají v daných termínech písemně zpracované podklady pro zasedání SR.
1.9
Předkládají návrhy na ocenění práce jednotlivců pro rozvoj volejbalu.
1.10 Předkládají SR návrhy na odměny členů komise.
1.11 Vedou běžnou písemnou či elektronickou korespondenci komise a ukládají ji po dobu stanovenou příslušnou směrnicí.
1.12 Provádějí archivaci a vypracovávají návrhy na skartaci dokumentů komise.
1.13 Vydávají „Rozhodnutí komise“.
1.14 Vydávají pro oblast činností komise metodické pokyny, rozpisy apod., před jejich vydáním
je předkládají k projednání legislativní komisi ČVS.
1.15 Provádějí včasné a řádné vyúčtování finančních záloh vyzvednutých na činnost komise.
1.16 Řádně spravují svěřený majetek ČVS.
1.17 Provádějí metodickou činnost ve vztahu k příslušným komisím KVS.
1.18 Na webových stránkách ČVS informují volejbalovou veřejnost o činnosti komise.

2.

Jednotlivé odborné komise a subkomise plní tyto specifické úkoly:
2.1

Legislativní komise ČVS (LK)
- vytváří návrhy nových a úprav stávajících směrnic a prováděcích předpisů na základě
podkladů členů, či složek ČVS (SR, odborných komisí apod.),
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-

předkládá návrhy směrnic a prováděcích předpisů k projednání ve SR,
udržuje „Sbírku směrnic“ v aktuálním stavu, zveřejňuje nové a upravené směrnice ČVS
na webových stránkách ČVS,
provádí výklad směrnic ČVS,
organizuje proces projednávání návrhů na úpravy stanov ČVS, předkládá návrh úprav
stanov ČVS k projednání ve SR,
provádí legislativní kontrolu zápisů ze zasedání SR,
legislativně posuzuje metodické pokyny, rozpisy všech soutěží ČVS i KVS a dokumentů
vytvořených odbornými komisemi, případně dalšími složkami ČVS,
vytváří návrhy jednacího a volebního řádu zasedání výboru ČVS a konference ČVS,
předkládá tyto návrhy k projednání ve SR,
při předkládání směrnic ke schválení výboru ČVS je zpravidla zpravodajem za SR
předseda legislativní komise ČVS,
vykonává činnost garanta VIS, posuzuje dopady legislativních změn v ČVS na VIS a
projednává jejich aplikaci do VIS,
při své činnosti postupuje koordinovaně s příslušným úsekem PK, a to v oblastech a
otázkách své působnosti vyžadujících profesionální právní podporu.

2.2

Registračně matriční komise ČVS (RMK)
- provádí registrace, obnovy a rušení registrací fyzických a právnických osob,
- provádí přestupy fyzických osob,
- provádí hostování a předčasná ukončení hostování fyzických osob,
- rozhoduje o přestupech, hostováních a předčasných ukončeních hostování,
- eviduje start a ukončení startu hráčů v zahraničí a zahraničních hráčů v České republice a zakládá certifikáty,
- v mimořádných případech provádí výběr poplatků,
- vede evidenci statistických údajů týkajících se registrace fyzických a právnických osob,
- vede evidenci členů beachvolejbalu,
- vede evidenci kvalifikačních tříd a licencí trenérů rozhodčích a školitelů a zakládá jejich
jmenovací dekrety,
- vede evidenci osobností ČVS,
- vede přehled evidovaných a vybraných licenčních příspěvků za příslušné soutěžní období,
- vede příslušnou dokumentaci o všech oddílech přihlášených v ČVS a evidenci oprávněných osob jednotlivých oddílů
- vydává „Průkaz člena ČVS“, zasílá jej na příslušnou adresu,
- vydává „Osvědčení“ o získané kvalifikaci trenérů I., II. a III. třídy.

2.3

Sportovně technická komise ČVS (STK)
- řídí mistrovské soutěže dospělých a mládeže vyhlašované SR ČVS a Český pohár
mužů a žen,
- spolupracuje při tvorbě jednotlivých mistrovských soutěží s AVOK-M, AVOK-Ž, komisí
rozhodčích ČVS a radou mládeže,
- dohlíží na dodržování Soutěžního řádu volejbalu.

2.4

Disciplinární komise ČVS (DK)
- projednává písemně oznámená disciplinární provinění a vydává v prvním stupni rozhodnutí podle Disciplinárního řádu volejbalu.

2.5

Odvolací komise ČVS (OK)
- projednává podaná odvolání proti rozhodnutím komisí v prvním stupni a připravuje
k těmto odvoláním odborná stanoviska jako podklad pro rozhodnutí SR.

2.6

Mezinárodní komise (MK)
- podílí se na zajišťování reprezentačních akcí na území České republiky (aplikace mezinárodních pravidel a předpisů FIVB a CEV),
- provádí koordinaci při pohárových soutěžích CEV na území České republiky (včetně
seminářů a odborné pomoci oddílům),
- spolupracuje při zajišťování výjezdů reprezentačních a oddílových družstev mimo území České republiky,
- zajišťuje běžnou agendu vyplývající z členství v FIVB a CEV.

2.7

Hospodářská komise ČVS (HK)
- zpracovává podklady správců kapitol pro sestavování rozpočtu komisí,
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vypracovává návrh rozpočtu ČVS na příslušné účetní období,
sleduje čerpání rozpočtu ČVS v průběhu příslušného účetního období,
provádí kontrolní činnost ve vztahu k vedení účetní evidence z hlediska jednotlivých
kapitol rozpočtu ČVS,
provádí kontrolní činnost ve vztahu k zajištění účetní evidence jednotlivých KVS,
připravuje metodické podklady z hlediska zajištění účetnictví KVS,
připravuje podklady pro tvorbu příslušných hospodářských směrnic ČVS,
při své činnosti postupuje koordinovaně s příslušným úsekem PK, a to v oblastech a
otázkách své působnosti vyžadujících profesionální podporu ekonomického charakteru.

2.8

Komise rozhodčích ČVS (KR)
- zajišťuje řízení utkání a vykonává dohled nad uplatňováním pravidel volejbalu a sportovně-technický předpisů v praxi v soutěžích na všech stupních řízení ČVS,
- zajišťuje výchovu a vzdělávání rozhodčích v ČVS v návaznosti na požadavky specifické a odborné úrovně definované FIVB a CEV,
- garantuje uplatňování pravidel volejbalu a jejich změn v návaznosti na požadavky FIVB
a CEV,
- vychovává rozhodčí pro řízení soutěží FIVB a CEV,
- vede evidenci rozhodčích a delegátů ČVS v souvislosti s jejich odbornou způsobilostí a
předpisy ČVS,
- vytváří střednědobé a dlouhodobé plány v oblasti výchovy a vzdělávání rozhodčích
- vytváří střednědobá a dlouhodobá systémová opatření v hodnocení rozhodčích
v návaznosti na FIVB a CEV,
- řídí své subkomise.
a) Subkomise delegátů ČVS (SD)
- zajišťuje praktické části hodnocení rozhodčích,
- zavádí hodnocení rozhodčích v návaznosti na metodiku CEV,
- zajišťuje vzdělávání a dohled nad odbornou způsobilostí delegátů ČVS.
b) Subkomise delegační pro soutěže řízené ČVS (SDSŘ)
- provádí delegace rozhodčích pro řízení utkání soutěží ČVS a mezinárodních utkání
na území ČR.
c) Subkomise výchovy a vzdělávání rozhodčích žen (SVVRŽ)
- podporuje a provádí dohled nad odborným růstem rozhodčích žen v návaznosti na
projekty FIVB, CEV.
d) Subkomise školení a pravidel (SŠP)
- zajišťuje překlad změn pravidel a jejich aplikaci do soutěží ČVS,
- připravuje metodické materiály pro výchovu a vzdělávání rozhodčích,
- spolupracuje s komisí rozhodčích CEV v oblasti metodiky vzdělávání.
e) Subkomise hodnocení rozhodčích (SHR)
- zajišťuje výsledné hodnocení rozhodčích jednotlivých výkonnostních listin,
- kontroluje hodnocení rozhodčích prováděného trenéry.

2.9

Komise společenského významu ČVS (KSV)
zajišťuje setkání jubilantů,
přijímá návrhy na ocenění jednotlivců za práci pro rozvoj volejbalu a po projednání je
postupuje se svým stanoviskem SR,
organizuje finále M-ČR seniorek, superveteránů, vesnických a zemědělských družstev,
při své činnosti postupuje koordinovaně s příslušným úsekem PK, a to v oblastech a
otázkách své působnosti vyžadujících profesionální podporu v oblasti propagace a
medializace.
a) Rada síně slávy (SRSS)
- spravuje Síň slávy českého volejbalu, vede evidenci jejích členů, aktualizuje, archivuje a prezentuje ji na webových stránkách ČVS.

2.10

Rada mládeže (RM).
spolupracuje s úsekem mládeže a vzdělávání (ÚMV) při tvorbě všech dokumentů
týkajících se činnosti mládeže včetně reprezentace,
připomínkuje všechny dokumenty týkající se mládeže předkládané ke schválení SR,
navrhuje systém mistrovských a nemistrovských republikových soutěží mládeže včetně jejich rozpisů,
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2.11

podílí se na návrhu úprav směrnic, řádů a předpisů vztahujících se k republikovým
soutěžím mládeže a dospělých,
je svým předsedou zastoupena ve výběrových komisích při výběrových řízeních na
trenéry reprezentace mládeže,
každoročně vyhodnocuje struktury mládežnických mistrovských soutěží pořádaných
ČVS a navrhuje jejich eventuální úpravy nebo změny,
připomínkuje dotované programy chlapců a dívek,
odpovídá za přidělení dotací za pořádání turnajů mládeže,
odpovídá za přípravu a organizaci soutěží Českého poháru mládeže,
odpovídá za pořádání a organizaci Memoriálu Richarda Myslíka a Memoriálu Milana
Kafky,
odpovídá za pořádání nemistrovských jednorázových turnajů staršího a mladšího
žactva a celostátního finále mladšího žactva,
každoročně pořádá ve spolupráci s ÚMV „Programovou konferenci mládeže“,
při své činnosti postupuje koordinovaně s příslušným úsekem PK, a to v oblastech a
otázkách své působnosti vyžadujících profesionální podporu na úseku mládežnického
volejbalu a vzdělávání trenérů.

Trenérsko-metodická komise ČVS (TMK)
odpovídá za oblast metodiky, konkrétně za pořádání metodických seminářů a za metodickou informovanost prostřednictvím webových stránek ČVS,
podílí se na tvorbě sborníku textů a učebnic volejbalu a dalších metodických materiálů,
vykonává činnosti dané směrnicí 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a
školitelů v ČVS“ a jejím prováděcím předpisem „Školení trenérů v ČVS“ včetně jeho
příloh,
při své činnosti postupuje koordinovaně s příslušným úsekem PK, a to v oblastech a
otázkách své působnosti vyžadujících profesionální podporu na úseku mládežnického
volejbalu a vzdělávání trenérů.

2.12 Pracovní komise ČVS (PK)
v rámci svěřených oblastí prostřednictvím profesionálních zaměstnanců či profesionálních smluvních partnerů zajišťuje zastřešení činnosti a koordinaci v rozsahu, který
přesahuje rozsah dobrovolného působení funkcionářů ČVS,
zajišťuje profesionální podporu v jednotlivých oblastech, ve kterých jsou zřízeny úseky
PK, a v těchto oblastech spolupracuje s ostatními dotčenými odbornými komisemi a
subkomisemi,
je obsazena profesionály (placenými zaměstnanci a třetími osobami hrazenými z rozpočtu ČVS),
sestává z následujících pracovních úseků s následujícími dílčími působnostmi a úkoly:
(a) Úsek seniorské reprezentace ČR
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti zastřešení seniorské reprezentace ČR,
- svou podporu poskytuje především vedoucím reprezentačních družstev mužů a
žen a SR.
(b) Úsek mládeže (ÚM)
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti mládežnického volejbalu,
- vyhodnocuje činnost reprezentačních družstev (RD) mládeže a navrhuje realizační
týmy RD mládeže včetně hlavních trenérů a návrh předkládá ke schválení SR,
- koordinuje minivolejbal, vydává pravidla minivolejbalu,
- eviduje, kontroluje a vyhodnocuje plnění povinné péče o mládež,
- podílí se ve spolupráci s RM na organizaci „Programové konference mládeže“,
- svou podporu poskytuje především RM a TMK.
(c) Úsek vzdělávání (ÚV)
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti vzdělávání trenérů, organizuje školení
trenérů mládeže a II. a I. třídy,
(d) Úsek beachvolejbalu
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti beachvolejbalu,
- svou podporu poskytuje především ABV a SR.
(e) Úsek propagace a medializace
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti propagace, medializace a vztazích public
relations,
- svou podporu poskytuje především komisi společenského významu volejbalu a SR.
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Ekonomický úsek
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti ekonomiky, dotací, účetnictví a daní,
- svou podporu poskytuje především hospodářské komisi a SR.
(g) Právní a legislativní úsek
- zajišťuje profesionální podporu v oblasti práva a právního poradenství a zastoupení ČVS,
- svou podporu poskytuje především legislativní komisi a SR.
(f)

Článek 4
Složení odborných komisí a subkomisí
1.

Odborné komise mají minimálně 3 členy. Předseda odborné komise je buď členem SR, nebo
vykonává činnost koordinátora mezi odbornou komisí a SR.

2.

Předseda subkomise je vždy členem příslušné odborné komise.
Článek 5
Zasedání odborných komisí

1.

Zasedání odborné komise svolává a řídí předseda příslušné odborné komise, nebo jím pověřený
člen. Zasedání se řídí se následujícími pravidly:
1.1
Odborná komise se schází dle potřeby, a to na základě plánu činnosti, s výjimkou disciplinární komise ČVS, odvolací komise ČVS a pracovní komise ČVS, které plán činnosti nevypracovávají.
1.2
V období mezi zasedáními členové odborné komise komunikují, pracují a mohou rozhodovat prostřednictvím elektronické pošty nebo VIS.
1.3
Odborná komise jedná na základě předem stanoveného programu zasedání a předložených dokumentů, které musí být členům odborné komise zaslány nejpozději 3 pracovní dny
před termínem zasedání. Program může být operativně doplněn hlavně o záležitosti, jejichž projednání nesnese odklad.
1.4
Zasedání odborné komise je neveřejné, účastnit se ho mohou pouze odbornou komisí pozvaní a odsouhlasení hosté, a to po dobu projednávání jich se týkající záležitosti.
1.5
Odborná komise schvaluje své usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů a je
schopná usnášení při účasti nadpoloviční většiny členů odborné komise po dobu celého
zasedání.
1.6
Předseda odborné komise je odpovědný za pořízení zápisu z každého zasedání odborné
komise (nejpozději do 14 dnů) a jeho rozeslání členům odborné komise a sekretariátu
ČVS. Zápisy ze zasedání musí obsahovat – číslo, datum a místo konání, účast, program,
průběh a usnesení nebo úkoly ze zasedání.

2.

Zasedání subkomisí se řídí obdobnými pravidly uvedenými v odst. 1. tohoto článku.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2.

Ke dni 18. září 2013 se ruší směrnice č. 14/2011 "Statut rady mládeže ČVS" ze dne 20.7.2011
včetně všech příloh a směrnice č. 20/2013 "Statut trenérsko-metodické komise ČVS" ze dne
16.1.2013.

3.

Tato změna č. 03/2018 směrnice č. 22/2013 „Statut odborných komisí ČVS“ byla schválena
správní radou ČVS dne 7. listopadu 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS

Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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