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STATUT ASOCIACE 
VOLEJBALOVÝCH ODDÍLŮ A KLUBŮ MUŽŮ 

 

 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

1. Název: Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů (zkráceně „AVOK-M““). 
 Sídlo:  Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov. 
 

2.  AVOK-M je dobrovolným sdružením volejbalových oddílů a klubů (dále jen oddíly), které se zú-
častňují nejvyšší soutěže ČVS mužů. AVOK-M zastupuje zájmy těchto oddílů v rámci ČVS.  

 

3.  AVOK-M je složkou ČVS s vlastní organizační strukturou a orgány. Nemá však vlastní právní 
osobnost.  

 

4.  AVOK-M vyvíjí svou činnost v souladu s předpisy ČVS a rozhodnutími orgánů ČVS a AVOK-M.  
 

5.  AVOK-M vysílá delegáty s hlasem rozhodujícím na nejvyšší orgán ČVS. Počet delegátů je určen 
stanovami ČVS.  

 

6.  AVOK-M nominuje svého (své) zástupce pro volby do statutárního orgánu ČVS, a to v počtu a 
podle klíče daného stanovami ČVS.  

 

7.  AVOK-M má vlastní kapitolu v rozpočtu ČVS.  
 

 
Článek 2 

Poslání a úkoly 
 

1.  AVOK-M se aktivně podílí na rozvoji vrcholového volejbalu v ČR, a v rámci tohoto cíle zastupuje 
zájmy sdružených členů.  

 

2.  AVOK-M spolupracuje s příslušnými orgány na struktuře soutěží a úpravách předpisů ČVS.  
 

3.  V součinnosti s příslušnými orgány a složkami ČVS napomáhá AVOK-M zvyšování úrovně státní 
reprezentace. Napomáhá vytváření podmínek pro přípravu reprezentantů v oddílech.  

 
Článek 3 
Členství 

 

1.  Členy AVOK-M se stávají automaticky všechny oddíly startující v nejvyšší soutěži ČVS mužů. 
Postavení člena nabývají oddíly automaticky, bez potřeby jednání z jejich strany. Oddíl však mů-
že členství v AVOK-M odmítnout svým písemným prohlášením, v takovém případě zaniká jeho 
členství v AVOK-M okamžikem doručení uvedeného odmítnutí statutárnímu orgánu ČVS. Odmít-
nutí členství má účinky po celou dobu, po kterou je daný oddíl účastníkem nejvyšší soutěže ČVS 
mužů (včetně období mezi skončením soutěže a zahájením soutěže v dalším období, pokud daný 
oddíl do dalšího ročníku postoupil). 

 

2.  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 a není oprávněn hlasovat na valné hromadě AVOK-M. V případě, že oddíl postoupí do 
bezprostředně navazujícího soutěžního ročníku, zůstává jeho plné členství zachováno i v období 
od skončení soutěže do začátku soutěže v dalším bezprostředně navazujícím ročníku. 

 
Článek 4 

Organizační struktura a orgány 
 

1.  Nejvyšším orgánem AVOK-M je valná hromada. Valnou hromadu svolává předseda AVOK-M tak, 
aby se konala nejméně dvakrát za rok. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou zasla-
nou všem členům AVOK-M nejméně 15 a nejvíce 40 dnů před termínem konání valné hromady. 
Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den rozeslání pozvánky na ni. Mimořádná valná 
hromada musí být svolána, požádá-li o to nadpoloviční většina členů AVOK-M, v takovém přípa-
dě musí být pozvánka rozeslána nejpozději 15 dnů ode dne doručení uvedené žádosti předsedo-
vi AVOK-M či – není-li zvolen – statutárnímu orgánu ČVS. V případě, že funkce předsedy AVOK-
M není obsazena, případně pokud předseda AVOK-M nesplní svou povinnost valnou hromadu 
svolat, svolá valnou hromadu statutární orgán ČVS. Orgán, který valnou hromadu svolal, je 
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oprávněn určit i jejího předsedajícího, který bude tuto funkci vykonávat do doby, než valná hro-
mada zvolí svého předsedu.  

 

2.  Valné hromady je oprávněn se účastnit každý člen AVOK-M. Každý člen, nejde-li o člena 
s hlasem poradním, má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li 
přítomna nadpoloviční většina členů oprávněných hlasovat. Předložené návrhy jsou přijaty, hlasu-
je-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.  

 

3.  Valná hromada volí předsedu a dva místopředsedy AVOK-M, delegáty na konferenci ČVS a zá-
stupce do výboru ČVS. Valná hromada je oprávněna rozhodovat i o dalších otázkách AVOK-M, 
které nejsou v tomto statutu uvedeny. 

 

4.  Valná hromada si může ke své činnosti zřizovat pracovní komise. 
 

5. Funkční období předsedy a místopředsedů AVOK-M je tříleté. Předseda a místopředsedové 
vykonávají působnost, která tímto statutem ani rozhodnutím valné hromady není vyhrazena valné 
hromadě AVOK-M.  

 

6. Všechny orgány AVOK-M mohou svá rozhodnutí přijímat i mimo své zasedání formou per rollam. 
Bližší podmínky takového rozhodování upraví daný orgán svým rozhodnutím, v případě rozhodo-
vání nejvyššího orgánu, tedy v případě rozhodování členů AVOK-M per rollam mimo valnou hro-
madu v působnosti valné hromady AVOK-M, upraví podmínky rozhodování per rollam svým roz-
hodnutím předsednictvo AVOK-M složené z předsedy AVOK-M a místopředsedů AVOK-M 

 
 

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  K výkladu tohoto statutu AVOK-M je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.  
 

 

2. Ke dni 31. října 2020 se ruší směrnice č. 3/2005 „Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů 
mužů“. 

 

3.  První valná hromada dle tohoto statutu AVOK-M musí být svolána tak, aby se konala nejpozději 
do 10.12.2020 s tím, že pokud pozvánku na tuto valnou hromadu nerozešle nejpozději do 
10.11.2020 předseda AVOK-M, rozešle tuto pozvánku nejpozději do 15.11.2020 statutární orgán 
ČVS. Funkce dosavadních členů volených orgánů AVOK-M zaniká ke dni konání první valné 
hromady AVOK-M, která byla svolána podle tohoto statutu, a tato valná hromada zvolí předsedu 
a dva místopředsedy AVOK-M.   

 

4. Tato směrnice 30/2020 "Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů" byla schválena vý-
borem ČVS hlasováním per rollam dne 30. října 2020 a nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2020. 

  
 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Milan Labašta, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
 
 


