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STATUT ASOCIACE TRENÉRŮ VOLEJBALU ČVS 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

1. Asociace trenérů volejbalu ČVS (zkráceně „ATV“ a dále jen „asociace“) je dobrovolným sdružením 
aktivních trenérů volejbalu registrovaných v ČVS s platnou kvalifikační třídou jakékoliv úrovně (dále 
jen „trenér“). 

 

2.  Asociace je složkou Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“) s vlastní organizační strukturou. 
Její postavení vychází ze stanov ČVS. Není však pobočným spolkem ČVS a nemá vlastní právní 
osobnost. 

  

3.  Asociace vyvíjí svou činnost v souladu se stanovami ČVS, směrnicemi ČVS a rozhodnutími orgánů 
ČVS. Případná rozhodnutí nebo opatření přijatá orgány ATV nesmí být v rozporu s předpisy ČVS 

 

4.  Hospodaření asociace spadá pod hospodaření ČVS.  
 

Článek 2 
Poslání a účel asociace 

 

1. Posláním a účelem asociace je: 
 a) zvýšení prestiže trenérů, 
 b) zvyšování odbornosti trenérů, 
 c) podpora trenérů, 
 d) platforma pro odborná setkávání trenérů. 
 

Článek 3 
Členství v asociaci 

 

1. Členem asociace může být každý trenér.  
 

2. Členství v asociaci vzniká podáním přihlášky (viz příloha č. 1) a následným potvrzením o přijetí do 
asociace Radou ATV (dále jen „Rada“) prostřednictvím člena Rady k této činnosti Radou pověřeným. 

 

3. Členství v asociaci eviduje Rada, která kontroluje dodržování základních povinností jejich členů a 
podmínek pro vstup do asociace. 

 

4. Členství v asociaci zaniká: 
 a)  na vlastní žádost člena, 
 b)  rozhodnutím Rady v případě, že člen nebude plnit základní povinnosti člena asociace, 
 c)  v případě, že člen přestane být trenérem, 
 d)  úmrtím.  
 

Článek 4 
Práva a povinnosti členů asociace 

 

1.   Základní práva členů asociace jsou: 
 a) pravidelný odběr odborných periodik za zvýhodněných podmínek stanovených Radou, 
 b) možnost získat zdarma 1 x ročně knihu z edice MF – ČOV dle vlastního výběru,  
 c) možnost nákupu knih z edice MF – ČOV za zvýhodněných podmínek stanovených Radou,  
 d) možnost získat vstupenky na vybrané akce pořádané ČVS za zvýhodněných podmínek stano-

vených Radou, 
 e) možnost účastnit se mezinárodní trenérské konference ČOV (účastnický poplatek hradí ČVS), 
 f) účast na seminářích pořádaných ČVS zdarma. 
 

2. Základní povinnosti členů asociace jsou: 
 a) dodržovat stanovy, směrnice a předpisy ČVS, 
 b) řídit se „Etickým kodexem ČVS“,  
 c) řídit se ustanoveními tohoto statutu,  
 d) mít uhrazen pro příslušné soutěžní období členský příspěvek ČVS.  
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Článek 5 
Organizační struktura asociace 

 

1. Asociaci vede Rada, jejíž členy jmenuje a odvolává výbor ČVS. 
   

2. V čele Rady stojí předseda zvolený Radou. 
 

3.     Funkční období Rady je čtyřleté. 
 

4. Rada je pětičlenná,  
 

5. Rada: 
 a)  přijímá přihlášky členů a potvrzuje přijetí člena do asociace prostřednictvím člena Rady touto 

činností Radou pověřeným, 
 b)  vede evidenci členů asociace, 
 c)  zabezpečuje naplnění základních práv členů asociace, 
 d)  volí předsedu Rady. 
 

6. Rada se schází minimálně 1x ročně. Na svém zasedání rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů 
Rady. 

 

7. Radu svolává její předseda dle svého uvážení nebo na základě písemné žádosti minimálně 2 členů 
Rady. 

 

8. Ze zasedání Rady je pořízen zápis, který obsahuje: 
 a)  číslo, datum a místo konání, 
 b)  účast jednotlivých členů Rady, 
 c)  program a průběh zasedání, 
 d) usnesení nebo úkoly a jejich plnění jednotlivými členy Rady, 
 Zápis je do 14 dnů od konání zasedání rozeslán všem členům Rady a zaslán na sekretariát ČVS 

k zveřejnění na webových stránkách ČVS. 
 

 Článek 6 
Hospodaření asociace v rámci ČVS 

 
 

1.  Asociace hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu. Návrh rozpočtu asociace je předkládán 
Radou sekretariátu ČVS a po schválení výborem ČVS je součástí rozpočtu ČVS. 

 

2.  Za hospodárné čerpání a plnění schváleného rozpočtu asociace zodpovídá Rada. 
 

3.  Asociace nemá vlastní účet u peněžního ústavu. Veškeré finanční operace jsou prováděny prostřed-
nictvím sekretariátu ČVS a účtárny ČVS na zvláštním (samostatném) účtu. 

 

4. Asociace nemá vlastní pokladnu. Pokladní službu pro asociaci zabezpečuje sekretariát ČVS. 
 

5.  Asociace nemá právo bez pověření statutárním orgánem ČVS navenek jednat za ČVS. 
 

6.  Veškeré doklady asociace archivuje sekretariát ČVS. 
  

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 

1. K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
 

2. Za členský příspěvek ČVS je ve smyslu této směrnice považován i licenční příspěvek ČVS vybraný 
před 1.11.2020. 

 

3.  Tato změna č. 01/2020 směrnice č. 29/2017 „Statut Asociace trenérů volejbalu ČVS“ byla schválena 
výborem ČVS dne 27. června 2020 a nabývá účinnosti okamžikem volby nového výboru ČVS valnou 
hromadou ČVS ve smyslu článku 21, odst. 3. stanov Českého volejbalového svazu, které nabývají 
účinnosti dnem 1.11.2020, nejpozději však dne 1.6.2021. To neplatí, pokud jde o ustanovení: 
-  uvedené v článku 4, odst. 2., písm. d), jehož znění uvedené v této směrnici nabývá účinnosti 

dne 1.11.2020 a od tohoto dne nahrazuje stejně číselně a písmeně označené ustanovení dosa-
vadní směrnice 29/2017, 
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-  uvedené v článku 6, odst. 1., jejichž znění uvedené v této směrnici nabývá účinnosti dnem ná-
sledujícím po dni schválení této směrnice a od tohoto dne nahrazuje stejně číselně označená 
ustanovení dosavadní směrnice 29/2017, 

-  uvedené v článku 7, odst. 2., které nabývá účinnosti dne 1.11.2020. 
 

 
 
Příloha: č. 1 Přihláška za člena Asociace trenérů volejbalu ČVS – Vzor 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Milan Labašta, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov 
  Příloha č. 1 

ke směrnici 29/2017 - změna 01/2020 
Statut Asociace trenérů volejbalu ČVS 

schválena dne: 27. června 2020 
účinná od: dle článku 7, odst. 3. směrnice 

VZOR 

PŘIHLÁŠKA 
 

za člena Asociace trenérů volejbalu ČVS 
 
Titul, jméno a příjmení: prof. Ing. Josef Zajíc, CSc. 
 

Den, měsíc a rok narození: 24. října 1939 
 

Korespondenční adresa 727 08 Kotěhůlky, Dr. Rosničky 321 
(PSČ, místo, ulice a číslo) 
 

Telefon: 111222333 
 

E-mail: josef.zajic@seznam.cz 
 

Nejvyšší dosažená kvalifikace trenéra: I. třída 
 

Registrační číslo člena ČVS: 041031 
 

Registrován za oddíl: Tělovýchovná jednota Sokol Kotěhůlky, z.s. 
(Název oddílu dle veřejného rejstříku) 
  

Aktivně trénuji v oddíle VK Pražce. 
 

družstvo hrající soutěž: EX-JKY 
 
 

Prohlašuji, že: 
 se dobrovolně přihlašuji za člena Asociace trenérů volejbalu ČVS, 
 se budu řídit platnými stanovami, směrnicemi a předpisy ČVS, ustanoveními statutu Asociace trenérů 

volejbalu ČVS a bude respektovat nařízení orgánů ČVS a Rady Asociace trenérů volejbalu, 
 budu se řídit „Etickým kodexem ČVS“, 
 mám uhrazen pro příslušné soutěžní období členský příspěvek.  
 
Vstupem do asociace trenérů volejbalu ČVS souhlasím se zpracováváním osobních údajů v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, dále jen „zákon“) Radou asociace pro účely spojené s evidencí členů asociace, trenérským vzdě-
láváním a činností volejbalového trenéra a souhlasím se zasíláním nabídek na odběr odborných peri-
odik a knih a nabídek účasti na akcích a seminářích pořádaných ČVS a konferencích ČOV. 
 

 
Prosím o zaslání knihy:   
 autor: Zdeněk Haník a kolektiv 
 název: Volejbal – Učebnice pro trenéry mládeže 
 
 
 
 
V Kotěhůlkách 1. ledna 2018  ...................................................  
  podpis trenéra   
 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Milan Labašta, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 


