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STATUT 
 ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Statutární orgán ČVS (dále jen „SO“) v souladu se stanovami Českého volejbalového svazu (dále 
jen „ČVS“) článkem 8, odst. 5., písm. i) ustavuje k realizaci svých úkolů tyto odborné komise: 
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 Komise rozhodčích ČVS (KR), 
1.7 Komise společenského významu ČVS (KSV), 
1.8 Komise rozvoje krajského beachvolejbalu (KRKB), 
1.9 Licenční komise ČVS. 

2. SO jmenuje v souladu se stanovami ČVS článkem 8, odst. 5., písm. i) a svým Organizačním 
řádem k řízení jednotlivých oblastí činnosti: 
2.1 na návrh předsedy ČVS předsedy odborných komisí, 
2.2 na návrh příslušného předsedy odborné komise členy komisí, 
kromě licenční komise ČVS, kdy jmenování členů komise a stanovení jejího předsedy se řídí 
Licenčními řády ČVS pro účast v Extralize mužů a Extralize žen. 
2.3 . 

3. SO deleguje na odborné komise část svých pravomocí s tím, že SO plní úlohu odvolacího orgánu 
druhého stupně. 

 
Článek 2 

Poslání odborných komisí 
1. Obecným posláním odborných komisí je metodická, řídící a kontrolní činnost vyplývající ze stanov 

ČVS, směrnic a příslušných předpisů ČVS a rozhodnutí SO. 
2. Specifickým posláním jednotlivých odborných komisí je zejména: 

2.1 Legislativní komise ČVS (LK) 
- působení v oblasti legislativy ČVS, zejména při tvorbě a úpravách předpisů ČVS,  
- posuzování a výklad předpisů ČVS v rámci činnosti ČVS. 

2.2 Registračně matriční komise ČVS (RMK) 
- schvalování přijetí fyzických osob za člena ČVS, 
- předkládání návrhů SO na přijetí právnických osob za člena ČVS, 
- vedení a související úkony s evidencí členů ČVS. 

2.3 Sportovně technická komise ČVS (STK) 
- řízení mistrovských a nemistrovských soutěží vyhlašovaných SO.  

2.4 Disciplinární komise ČVS (DK) 
- projednávání podnětů k zahájení disciplinárního řízení v souladu s Disciplinárním 

řádem volejbalu,  
- vydávání rozhodnutí podle Disciplinárního řádu volejbalu. 

2.5 Odvolací komise ČVS (OK) 
- projednávání odvolání proti rozhodnutím odborných komisí ČVS. 
- zpracovávání stanovisek OK k jednotlivým odvolacím případům pro rozhodování SO. 

2.6 Komise rozhodčích ČVS (KR) 
- řízení a dohled nad činností rozhodčích v rámci soutěží ČVS,  
- delegování rozhodčích v rámci soutěží ČVS, 
- zajištění vzdělávání a školení rozhodčích v souladu s předpisy ČVS, 
- řízení a dohled nad činností delegátů. 

2.7 Komise společenského významu ČVS (KSV) 
- činnosti související s oceňováním členů ČVS, 
- dokumentování a uchovávaní mimořádných úspěchů českého volejbalu. 

2.8 Komise rozvoje krajského beachvolejbalu (KRKB) 
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- podpora beeachvolejbalu v krajích. 
2.9 Licenční komise ČVS 

- udělování licence pro účast v Extralize mužů a Extralize žen. 
 

Článek 3 
Úkoly odborných komisí 

1. Odborné komise plní zejména tyto obecné úkoly: 
1.1 Při své činnosti se řídí stanovami ČVS, směrnicemi a příslušnými předpisy ČVS a 

rozhodnutími a pokyny SO. 
1.2 Ve své oblasti kontrolují a odpovídají za dodržování stanov ČVS, směrnic a příslušných 

předpisů ČVS a rozhodnutí SO. 
1.3 Podílí se návrhy na novelizaci stanov, směrnic a předpisů ČVS 
1.4 Předkládají návrhy na úpravy a rozvíjení Volejbalového informačního systému (dále jen 

„VIS“) za oblast svojí působnosti a zároveň jsou garantem, že VIS a jeho funkcionality za 
danou oblast jsou v souladu s předpisy ČVS. 

1.5 Předsedové komisí vypracovávají návrh rozpočtu komise na příslušné účetní období a 
předkládají jej v požadovaném termínu ekonomickému oddělení sekretariátu ČVS. 

1.6 Předsedové komisí dohlíží a nesou odpovědnost za čerpání schváleného rozpočtu komise.  
1.7 Plní úkoly vyplývající ze zasedání SO. 
1.8 Poskytují podporu a součinnost odborným úsekům ČVS. 
1.9 Předkládají podklady a návrhy pro zasedání SO za svou oblast. 
1.10 Předkládají návrhy na odměny členů komise SO. 
1.11 Vydávají „Rozhodnutí komise“. 
1.12 Vydávají pro oblast činností komise metodické pokyny, rozpisy apod., které před vydáním 

konzultují s legislativní komisi ČVS. 
1.13 Zajišťují metodickou činnost ve vztahu k příslušným komisím KVS. 
1.14 Zajišťují evidenci písemností související s činností komise v elektronické podobě po dobu a 

ve formátu v souladu s předpisy ČVS. 
1.15 Předkládají sekretariátu ČVS návrhy na archivaci a skartaci dokumentů komise v souladu 

s předpisy ČVS. 
1.16 Provádějí řádné vyúčtování finančních prostředků v souladu s předpisy ČVS nebo pokyny 

sekretariátu ČVS. 
1.17 Dohlížejí nad svěřeným majetkem ČVS. 
1.18 Podílí se na propagaci volejbalu na veřejnosti. 

 
2. Jednotlivé odborné komise plní tyto specifické úkoly: 

2.1 Legislativní komise ČVS (LK) 
- vytváří návrhy nových a úpravy stávajících směrnic a prováděcích předpisů na základě 

podkladů členů, SO, odborných komisí ČVS, odborných úseků ČVS a pod, 
- předkládá návrhy směrnic a prováděcích předpisů k projednání ve SO, 
- udržuje „Sbírku směrnic“ v aktuálním stavu, ve spolupráci se sekretariátem 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 SO, 
- na vyžádání provádí legislativní kontrolu zápisů ze zasedání SO, 
- 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 orgánů ČVS, předkládá tyto návrhy 

k projednání ve SO, 
- posuzuje dopady legislativních změn v ČVS a kontroluje jejich soulad s VIS, 
- poskytuje právní podporu a postupuje koordinovaně se SO, odbornými komisemi ČVS, 

odbornými úseky ČVS apod.  
2.2 Registračně matriční komise ČVS (RMK) 

- provádí veškeré úkony související s členstvím v ČVS ve spolupráci se sekretariátem 
ČVS, 

- provádí veškeré úkony týkajících se přestupů, hostování, předčasného ukončení 
hostování apod. 

- eviduje mezinárodní transfery členů ČVS a zahraničních hráčů do soutěží ČVS a ve 
spolupráci se sekretariátem ČVS zajišťuje jejich administraci,  



Směrnice č. 22/2013 „Statut odborných komisí ČVS“ Strana 4  

- eviduje kvalifikační třídy a licence trenérů, rozhodčích a školitelů,  
- eviduje příslušnou dokumentaci o všech oddílech přihlášených v ČVS, 
- vydává „Průkaz člena ČVS“, zasílá jej na příslušnou adresu. 

2.3 Sportovně technická komise ČVS (STK) 
- řídí mistrovské a nemistrovské soutěže dospělých a mládeže vyhlašované SO, které 

nejsou řízeny radou mládeže a KSV, 
- vypracovává „rozpis soutěží ČVS pro dané soutěžní období“, 
- dohlíží na dodržování Soutěžního řádu volejbalu. 

2.4 Disciplinární komise ČVS (DK) 
- projednává písemně doručené podněty k zahájení disciplinární řízení, 
- vydává rozhodnutí v souladu s Disciplinárním řádem volejbalu. 

2.5 Odvolací komise ČVS (OK) 
- přijímá, projednává a provádí nezbytná šetření k odvoláním proti rozhodnutím 

odborných komisí a připravuje k těmto odvoláním odborná stanoviska jako podklad pro 
rozhodnutí SO.  

2.6 Komise rozhodčích ČVS (KR) 
- zajišťuje řízení utkání a vykonává dohled nad uplatňováním pravidel volejbalu a 

sportovně-technických předpisů v praxi v soutěžích na všech stupních, 
- 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, 
- zajišťuje praktické části hodnocení rozhodčích, 
- zavádí hodnocení rozhodčích v návaznosti na metodiku CEV, 
- zajišťuje vzdělávání a dohled nad odbornou způsobilostí delegátů ČVS. 

2.7 Komise společenského významu ČVS (KSV) 
- zajišťuje evidenci a organizuje setkání jubilantů, 
- vede a odpovídá za správnost evidence osobností ČVS včetně síně slávy ČVS, 
- předkládá SO návrhy na ocenění a podporu členům ČVS včetně nových druhů ocenění, 
- řídí a organizuje vybrané nemistrovské soutěže mužů nad 40 a žen nad 35 let a dále 

soutěže, které nejsou v kompetenci STK a rady mládeže, 
- připravuje podklady z historie českého volejbalu pro úsek medializace. 

2.8 Komise rozvoje krajského beachvolejbalu (KRKB) 
- poskytuje KVS podporu při organizování krajských beachvolejbalových soutěží,  
- poskytuje KVS podporu při vytváření krajských žebříčků hráčů. 

2.9 Licenční komise ČVS 
- posuzuje plnění podmínek Licenčního řádu pro účast v Extralize mužů,  
- posuzuje plnění podmínek Licenčního řádu pro účast v Extralize žen,  
- rozhoduje o přidělení licence oddílům pro start v Extralize mužů a Extralize žen. 

 
Článek 4 

Složení odborných komisí 
1. Odborné komise mají minimálně 3 členy. 

 
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 a odvolací komise ČVS, které plán činnosti nevypracovávají. 
1.2 V období mezi zasedáními členové odborné komise komunikují v rámci elektronické 

komunikace, a mohou přijímat rozhodnutí per rollam v souladu s předpisem ČVS. Odborná 
komise pro svou činnost mezi zasedáními může využívat VIS. 
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1.3 Odborná komise jedná na základě předem stanoveného programu zasedání a podkladových 
dokumentů, které musí být členům odborné komise zaslány před termínem zasedání. 
Program může být operativně doplněn i při zasedání hlavně o záležitosti, jejichž projednání 
nesnese odklad. 

1.4 Zasedání odborné komise je neveřejné, účastnit se ho mohou pouze odbornou komisí po-
zvaní a odsouhlasení hosté.    

1.5 Odborná komise schvaluje své usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů a je 
schopná usnášení při účasti nadpoloviční většiny členů odborné komise. 

1.6 Předseda odborné komise je odpovědný za pořízení zápisu z každého zasedání odborné 
komise. Předseda komise zodpovídá za zajištění rozeslání zápisu ze zasedání jednotlivým 
členům komise a sekretariátu ČVS.  

 
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. Touto směrnicí Statut odborných komisí ČVS není dotčena směrnice č. 32/2020 Statut odborných 
úseků ČVS. 

4. Tato změna č. 06/2022 směrnice č. 22/2013 „Statut odborných komisí ČVS“ byla schválena 
výborem ČVS dne 9. února 2022 a nabývá účinnosti dne 9. února 2022. 

 
 
 

Mgr. Marek Pakosta, v.r.       Ing. Ivan Iro, v.r. 
předseda ČVS generální sekretář ČVS 

 
 


